
 

UAB ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI  

 

 

 

 

 

 

 

 

VEIKLOS STRATEGIJA 2020-2022 M



2 

 

ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI VEIKLOS STRATEGIJA 2020 – 2022 M. 

TURINYS 

STRATEGIJOS SANTRAUKA .................................................................................................................... 4 

ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA IR STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS ......................................................... 4 

ĮVADAS ........................................................................................................................................................ 6 

BENDROSIOS NUOSTATOS .............................................................................................................................. 6 

VEIKLOS APRAŠYMAS ............................................................................................................................. 8 

ĮMONĖS VEIKLOS ISTORIJA ........................................................................................................................... 8 

AŠT ISTORIJA: SVARBIAUSI FAKTAI ........................................................................................................... 8 

VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI ....................................................................................................... 10 

ŠILUMOS ENERGIJOS PARDAVIMAS ......................................................................................................... 12 

EFEKTYVUMO RODIKLIAI ............................................................................................................................ 14 

PASLAUGOS IR VERSLO SRITYS ......................................................................................................... 16 

AŠT PASLAUGOS IR VERSLO SRITYS ......................................................................................................... 16 

ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪRA IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS .... 18 

STRATEGINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ĮGYVENDINIMO UŽDAVINIAI ............................................... 19 

VEIKLOS PLANAVIMO GAIRĖS ........................................................................................................... 22 

STRATEGINIAI DOKUMENTAI ..................................................................................................................... 22 

SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ LŪKESČIAI ................................................................................................. 23 

KLIENTAI ............................................................................................................................................................ 23 

DARBUOTOJAI ................................................................................................................................................... 23 

REGULIUOTOJAS ............................................................................................................................................. 24 

KITOS SUINTERESUOTOS ŠALYS ................................................................................................................ 25 

TECHNINĖS GALIMYBĖS IR PAJĖGUMAI ........................................................................................ 26 

IMONĖS INFRASTRUKTŪRA ......................................................................................................................... 26 

ESAMOS TECHNINĖS GALIMYBĖS IR GAMYBOS PAJĖGUMAI: ENERGIJOS GAMYBA ............ 26 

ESAMOS TECHNINĖS GALIMYBĖS IR PAJĖGUMAI: VAMZDYNAI ................................................... 31 

NUOSTOLIŲ ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLUOSE ANALIZĖ ............................................................... 33 

APLINKOS ANALIZĖ ............................................................................................................................... 34 

RINKOS REGULIAVIMAS IR TEISINĖ APLINKA ..................................................................................... 35 

Norminiai aktai ..................................................................................................................................................................... 35 

Programiniai dokumentai ...................................................................................................................................................... 36 

AŠT valdymo prioritetų įgyvendinimas ............................................................................................................................... 36 

ORGANIZACIJOS KULTŪRA ......................................................................................................................... 37 

IŠORINĖ VEIKLOS APLINKA ................................................................................................................ 38 

RINKOS TENDENCIJOS ................................................................................................................................... 38 

INOVACIJOS ....................................................................................................................................................... 40 



3 

 

APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ ........................................................................................................... 40 

VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ ........................................................................................................................ 40 

IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ ..................................................................................................................... 41 

SSGG ANALIZĖ .................................................................................................................................................. 45 

STRATEGIJA ............................................................................................................................................. 47 

VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS ....................................................................................................................... 47 

TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS IR ĮGYVENDINIMO KRITERIJAI ........................................ 48 

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS ......................................................................................................... 50 

KLIENTŲ APTARNAVIMAS – PRIEMONĖS IR INICIATYVOS .............................................................. 50 

FINANSAI – PRIEMONĖS IR INICIATYVOS ............................................................................................... 50 

VEIKLOS PROCESAI – PRIEMONĖS IR INICIATYVOS .......................................................................... 52 

INVESTICINIAI IR VEIKLOS PLĖTROS PROJEKTAI .............................................................................. 53 

LĖŠŲ POREIKIS IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI ........................................................................................ 57 

 



4 

 

STRATEGIJOS SANTRAUKA 

Šiame dokumente yra pateikta UAB „Alytaus šilumos tinklai“ (toliau – AŠT) veiklos strategija 

2020-2022 metams.  

Svarbu pažymėti, kad AŠT visą Alytaus miesto šilumos ūkį sudarantį turtą iš UAB „Litesko“ (toliau 

– Litesko) perėmė tik 2019 m. birželio 1 d ir nuo šios datos pradėjo vykdyti šilumos ir karšto vandens 

tiekimo veiklą Alytaus mieste. AŠT neturi reikalingos veiklos istorinės informacijos apie įmonę už praėjusį 

laikotarpį bei realios patirties gaminant ir tiekiant šilumą bei karštą vandenį vartotojams. Šilumos ūkis buvo 

susigrąžintas, tačiau AŠT vis dar: 

• formuoja tinkamą organizacinę kultūrą,  

• identifikuoja perimto ūkio techninę būklę. 

AŠT strategija iš dalies buvo rengiama kaip naujos įmonės veiklos dokumentų rinkinys – be istorinės 

informacijos bei realios bent 1 m. praktinės patirties prižiūrint šilumos ūkį, todėl dauguma prielaidų buvo 

priimtos remiantis suinteresuotų šalių lūkesčiais bei ekspertine informacija. 

Šis dokumentas buvo rengiamas remiantis AŠT vadovų, darbuotojų bei kitų suinteresuotų šalių  

lūkesčiais apie artimiausio laikotarpio tikslus bei užduotis. 

ĮMONĖS MISIJA, VIZIJA IR STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

AŠT misija –Didinant šilumos gamybos ir tiekimo patikimumą ir efektyvumą, nuolatos gerinti 

šilumos ūkio būklę, užtikrinant kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą mažiausiomis sąnaudomis bei 

neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Tai yra svarbiausia įmonės užduotis, kuri buvo 

suformuota atsižvelgiant į visų suinteresuotų šalių (vartotojų, akcininko ir kt.) lūkesčius. 

AŠT vizija – moderni, efektyviai veikianti, patikima, alytiškių poreikius patenkinanti šiluminės 

energijos gamybos ir tiekimo įmonė. Įmonės vizija įvardija įmonės siekį – AŠT atveju vizijos elementai 

atspindi būtinus pokyčius įmonės veikloje.  

Įmonė formuodama tikslus, atsižvelgė į esamą situaciją bei priemones, kurios galimai greičiausiai 

bei efektyviausiai prisidės prie misijos ir vizijos įgyvendinimo.  

AŠT vertybės – inovacijos, skaidrumas, atsakomybė.  

Strateginės AŠT kryptys: 

Efektyvi veikla užtikrina racionalią, mažiausiomis sąnaudomis pagrįstą gaminamos produkcijos 

kainą. Šilumos gamyba ir tiekimas visada buvo ir yra itin jautri tema visuomenėje. Klientai tikisi, kad AŠT 

galės pasiūlyti jiems šilumos bei karšto vandens tiekimo paslaugas ekonomiškai pagrįstomis / mažiausiomis 

kainomis – veikiant efektyviai, nešvaistant resursų bei inicijuojant teigiamus pokyčius, kurie turėtų 

didžiausią įtaką didinant įmonės veiklos efektyvumą.  
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Optimali / racionali infrastruktūra reiškia kad, AŠT atsakingi darbuotojai peržiūrės esamą 

infrastruktūrą bei užtikrins, kad ateityje teikiamos paslaugos būtų pagrįstos racionaliu energijos gamybos, 

perdavimo bei kitos infrastruktūros kiekiu.  

Patikima ir stabili organizacija yra būtina kaip ir visi kiti infrastruktūros elementai. Susigrąžinus 

šilumos ūkį į savivaldybės rankas, AŠT yra būtina sukurti tokią organizaciją, kuri: 

• būtų motyvuota siekti užsibrėžtų veiklos tikslų; 

• būtų suinteresuota didinti veiklos efektyvumą; 

• leistų savo darbuotojams didžiuotis savo profesija bei darboviete; 

• būtų suinteresuota kurti sąžiningas bei aiškias karjeros ir atlygio gaires. 

Organizacijos patikimumas nukreiptas ne tik į vidinę struktūrą – AŠT siekia tapti patikima ir kliento, 

akcininko, reguliuotojo bei visuomenės akyse.  
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ĮVADAS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

AŠT parengta veiklos strategija apibrėžia pagrindines įmonės veiklos gaires iki 2022 metų, norint 

užtikrinti centralizuotos šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemos techninį, ekonominį ir valdymo 

efektyvumą bei tiekimo patikimumą, užtikrinant aplinkosaugos įstatymų reikalavimus bei įvertinant 

galiojančius Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktus. 

Dokumente yra vertinama įmonės suinteresuotų šalių lūkesčių analizė, apžvelgiama veiklos aplinka, 

įmonės padėtis bei įvardijami svarbiausi įmonės veiklos tikslai.  

Alytaus mieste šilumos gamyba ir tiekimas yra vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

įstatymais bei poįstatyminiais aktais, tarp jų ir Alytaus miesto šilumos ūkio specialiuoju planu bei kitais 

galiojančiais teisės aktais.  

Nors centralizuoto šildymo tinkle yra siekiama užtikrinti konkurenciją energijos gamybos srityje, 

tačiau natūrali monopolinė šilumos perdavimo tinklų veikla išlieka.  

Strategijos laikotarpis buvo pasirinktas atsižvelgiant į svarbiausius aplinkos įvykius: Griežtesnių ES 

taršos direktyvų įsigaliojimas. 

Labai svarbu yra atsižvelgti į tai, kad strategijos rengimo požiūriu AŠT turi būti vertinama kaip 

nauja įmonė – nors įmonės veikla yra vykdoma jau ilgus metus, komanda, organizacinė kultūra, lūkesčiai 

bei tikslai yra visiškai nauji. Tai yra dar viena pagrįsta priežastis, dėl kurios veiklos strategija rengiama 

laikotarpiui iki 2022 m. – planuojama, kad iki to laiko įmonė subalansuos po ilgo nuomos laikotarpio 

perimtą situaciją, sutvarkys turto būklę, įgyvendins naują organizacinę kultūrą.  

Strategija buvo rengta konsultuojantis su klientais, energetikos įmonėmis, reguliuotoju, įmonės 

darbuotojais bei vadovais. 
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VEIKLOS APRAŠYMAS  

ĮMONĖS VEIKLOS ISTORIJA 

Šilumai tiekti stambesniems Pietryčių Lietuvos miestams, šilumos ūkio eksploatavimo bei plėtros 

problemoms spręsti 1970 m. sausio 27 d. įkurta Alytaus šilumos tinklų įmonė. Veiklos pradžioje jos darbo 

apimtis buvo nedidelė – čia dirbo 102 darbuotojai. Buvo prižiūrimos Alytaus, Marijampolės, Druskininkų, 

Varėnos rajoninės katilinės ir 31 km šilumos tinklų. Per metus vartotojams buvo tiekiama 361 451 MWh 

šilumos. Sprendžiant šilumos ūkio plėtros, patikimo šilumos tiekimo klausimus, darbo apimtis gerokai 

išaugo. Nuo 1994 m. įmonė jau prižiūrėjo ir Lazdijų, Vilkaviškio, Birštono, Prienų, Varėnos miestų bei 

rajonų katilines. 1997 metų sausio 1 d. jau rūpintasi 44 katilinėmis, 333,9 km šilumos ir karšto vandens 

tiekimo tinklų. Vartotojams tiekiamas šilumos kiekis viršijo 1 627 111 MWh. Decentralizuojant šalies 

šilumos ūkį, 1997 m. rugpjūčio 15 d. įvykęs visuotinis akcininkų susirinkimas, vadovaudamasis tų metų 

balandžio 8 d. Vyriausybės įstatymu ir nutarimu „Dėl specialios paskirties akcinės bendrovės „Lietuvos 

energija“ reorganizavimo“, nutarė įsteigti naują bendrovę – SP AB Alytaus šilumos tinklus. 1997 m. 

rugpjūčio 21 d. SP AB Alytaus šilumos tinklai užregistruota Alytaus miesto savivaldybėje. 

Po reorganizavimo bendrovė prižiūrėjo 27 katilines, jos balanse buvo 267,9 km šilumos ir karšto 

vandens tiekimo tinklų Alytaus bei Marijampolės miestuose ir rajonuose, Birštono mieste, Varėnos bei 

Vilkaviškio rajonuose. Nuo SP AB „Lietuvos energija“ buvusio filialo Alytaus šilumos tinklų atskirtos SP 

AB Druskininkų šilumos tinklai, Lazdijų šilumos tinklai ir Prienų šilumos tinklai. Alytaus šilumos tinklų 

regioną iki 2000 m. kovo 31 d. sudarė administraciniai Alytaus, Varėnos, Marijampolės, Vilkaviškio rajonai 

ir Alytaus, Marijampolės, Birštono miestai. 2000 m. kovo 31 d. atlikta reorganizacija, kurios metu atskirti 

Marijampolės, Varėnos, Vilkaviškio, Birštono miestų šilumos ūkiai ir įkurtos UAB Alytaus šilumos tinklai, 

Marijampolės šilumos tinklai, Varėnos šilumos tinklai, Vilkaviškio šilumos tinklai, Birštono šilumos 

tinklai, Marijampolės rajono šilumos tinklai. Alytaus šilumos tinklai tiekė šilumą tik Alytaus miestui, o 

rajono šilumos ūkis perduotas Alytaus rajono savivaldybei. 2001 m. rugpjūčio 1 d. pasirašyta sutartis tarp 

Litesko ir AŠT. Ši diena laikoma UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ (toliau – Alytaus energija) 

įkūrimo data. 2001 m. rugpjūčio 2 d. pasirašyta nuomos sutartis 15 metų laikotarpiui. 2005 metų birželį 

nuomos sutartis pratęsta dar 10 metų. 

 

AŠT ISTORIJA: SVARBIAUSI FAKTAI 

Lietuvos Respublikos 1997 m. balandžio 8 d. Lietuvos Respublikos specialios paskirties akcinės 

bendrovės ,,Lietuvos energija“ reorganizavimo bei šilumos ūkio ir jo valdymo perdavimo savivaldybėms 

įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 675 ,,Dėl specialios 

paskirties akcinės bendrovės ,,Lietuvos energija“ reorganizavimo“, reorganizuojant SPAB ,,Lietuvos 

energija“ , įsteigta regioninė SPAB ,,Alytaus šilumos tinklai“. Bendrovė įregistruota 1997 m. rugpjūčio 20 
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d. Alytaus miesto savivaldybėje. Įregistravimo Nr. SPAB 97-1. Nuo SPAB ,,Lietuvos energija“ buvusio 

filialo ,,Alytaus šilumos tinklai“ buvo atskirti – SPAB ,,Druskininkų, Lazdijų ir Prienų šilumos tinklai“. 

Bendrovė ,,Alytaus šilumos tinklai“ nuo 1997 m. liepos 1 d. ūkinę veiklą vykdė savarankiškai. 

2001 d. rugpjūčio 2 d., Tarybos sprendimu pasirašyta sutartis su Litesko. Alytaus miesto 

savivaldybės Tarybos ,,Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo“, Akcininkų 

nutarimu 2001 m. rugpjūčio 2 d. dalis SPAB ,,Alytaus šilumos tinklai“ ilgalaikio turto 15 m. išnuomota 

Litesko pagal turto nuomos sutartį Nr. 01-08- 02-014, pasirašytą 2001 m. rugpjūčio 2 d.  

2019 m. gegužės 29 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pažyma Nr.O5E-144 

nusprendė UAB „Alytaus šilumos tinklai“ išduoti energetikos veiklos licenciją.  

Pagrindinė AŠT akcininkė yra Alytaus miesto savivaldybė, kuriai priklauso 98,63 proc. akcijų.  

2019 m. birželio 1 d. susigražinus šilumos ūkį iš buvusio nuomininko Litesko ir pradėjus vykdyti 

savo veiklą, bendrovė įsitraukė į Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) veiklą, siekdama stiprinti jos 

vaidmenį šilumos tiekimo sektoriuje. LŠTA savo veiklą pradėjo 1998 m.: tai šilumos tiekimo įmonių, 

organizacijų ir kitų šilumos tiekimo srityje veikiančių atskirų subjektų interesams atstovaujanti savanoriška 

organizacija.  

AŠT rūpinasi patikimu ir kokybišku pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimu. Savo 

veikloje bendrovė vadovaujasi viešumo, skaidrumo ir atsakomybės principais, nuolat naudodama ir 

diegdama modernias ir efektyvias darbo praktikas. Savo veiklą grindžiame trimis pagrindinėmis 

vertybėmis:  

• Inovacijos; 

• Skaidrumas; 

• Atsakomybė. 

Pagal turimus nepilnus duomenis šilumos energijos poreikis Alytaus šilumos tinkluose kinta 

nežymiai. Pagal turimus duomenis 2017-2018 m. maksimalus galios poreikis sumažėjo nuo 85,5 MW iki 

82,5 MW. Vartotojų galios pasiskirstymas Alytuje pateikiamas žemiau esančiame paveiksle. 
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Alytaus miestas turi išvystytą inžinerinių tinklų sistemą, tarp jų – ir šilumos tiekimo sistemą. 

Daugiabučiai gyvenamieji namai, visuomeninės paskirties pastatai, daliai individualių gyvenamųjų namų 

šilumos energija šildymo reikmėms yra tiekiama iš CŠT tinklo. 

Bendrovė gamina ir tiekia šilumos energiją Alytaus miestui. Didžioji dalis vartotojų yra 

daugiabučiai namai. Alytaus šilumos tinklai šilumos energiją tiekia ~581 daugiabučių namų, turi ~20199 

vartotojus, taip pat šiluma aprūpina biudžetines įstaigas ir organizacijas. 

 

VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI 

Įmonė pajamas gauna iš šilumos gamybos ir tiekimo, karšto vandens ruošimo, elektros gamybos 

veiklos. Taip pat įmonė aptarnauja šilumos punktus ir iš šios veiklos gauna tam tikras pajamas. 

Reikia paminėti, kad faktinių duomenų apie pajamas iš šilumos energijos už praėjusį laikotarpį, kai 

turtas buvo išnuomotas Litesko, įmonė neturi. 

Žemiau esančiame paveiksle pateiktas AŠT pajamos už karšto vandens ruošimo ir šiluminės 

energijos gamybos bei tiekimo veiklas. Reikia paminėti, kad įmonė finansinių veiklos duomenų už 

laikotarpį, kai įmonė buvo išnuomota Litesko, neturi, todėl pateikiami tik viešai prieinami bei AŠT turimi 

faktiniai įmonės veiklos duomenys. 

Alytaus šilumos ūkis, kaip ir Bendrovės turtas 

nuo 2001 m. iki 2019 m. birželio 1 d. buvo 

išnuomotas Litesko. Tuo metu bendrovė vykdė 

nuomos priežiūros bei pasiruošimo perimti turtą 

iš nuomininko darbus. Pasibaigus nuomos 

sutarties terminui ir perėmus ūkį bendrovė 

sėkmingai perėmė ir tęsia savo veiklą.  
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Įmonė 2019 06 – 2019 09 laikotarpiu daugiausiai pajamų gavo iš karšto vandens ruošimo veiklos, 

nes dar nebuvo prasidėjęs šildymo sezonas. Šildymo sezono metu įmonė pagrindines pajamas gauna iš 

šilumos energijos šildymui ruošimo / tiekimo veiklos.  

Žemiau pateikiamas šilumos kainų (ct/kWh su PVM) palyginimas 2014-2019 m. laikotarpiu. 

Palyginus šilumos kainas 2014 metais su šilumos kainomis 2019 m. matome, kad šiuo metu šilumos kainos 

yra gerokai sumažėjusios. 

 
Faktiniai veiklos rodikliai per laikotarpį nuo 2019 birželio mėn. iki 2019 rugsėjo mėn. pateikiami 

žemiau esančioje lentelėje. 
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Laikotarpis 

Viso, Eur 

Karšto vandens 

ruošimui 
Šilumos energijai 

2019 06 242 111,0 12 851,7 

2019 07 275 661,5 10 823,2 

2019 08 262 876,3 11 035,3 

2019 09 276 760,9 18 590,0 

Viso: 1 057 409,6 53 300,1 

 

Per 4 mėn. laikotarpį (nuo 2019 06 iki 2019 09) įmonė už karšto vandens ruošimo veiklą gavo 

1 057 409,60 Eur, o per tą patį laikotarpį už šilumos energijos tiekimo veiklą 53 300,10 Eur. 

 

ŠILUMOS ENERGIJOS PARDAVIMAS  

Alytaus šilumos tinkle realizuotas šilumos MWh kiekis per faktinių metų laikotarpį (nuo 2018 10 

iki 2019 10) pateikiamas žemiau.  

Didžiausias šilumos realizavimas yra lapkričio, gruodžio, sausio, vasario, kovo mėnesiais, per šiuos 

5 mėnesius įmonė realizuoja 72,16 % visos per visus faktinius metus pagamintos šilumos arba 133 352,5 

MWh. Kaip matome didžiausias šilumos suvartojimas yra 2019 m. sausio mėn. – 33 805,12 MWh. AŠT 

faktinių metų laikotarpiu (nuo 2018 10 iki 2019 09) realizavo 184 782 MWh šilumos. 

 
Palyginimui pagal viešai prieinamus faktinius duomenis per 2016 m. nuomininkas į šilumos tinklą 

patiekė 227530 MWh šilumos, iš jų šilumos perdavimo nuostoliai sudarė 36 880 MWh arba 16,21 proc. 

2016 m. naudingai realizuotas šilumos kiekis buvo 190 650 MWh šilumos.  

2016 m. šilumos faktinis pasiskirstymas MWh pateikiamas žemiau esančiame paveiksle. 
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Neturint realių faktinių duomenų apie laikotarpį, kai turtas buvo išnuomotas Litesko, palyginimui ir 

bendrai informacija yra naudojami bet kokio laikotarpio viešai prieinami duomenys. Energijos gamybos 

duomenys 2009-2011 laikotarpiu atskirose Alytaus šilumos tinklų katilinėse pateikiami žemiau. Duomenys 

pakankamai seni, tačiau orientaciniam šilumos poreikio pasiskirstymui bei apytiksliam palyginimui yra 

tinkami. 

Metai 

Realizuotas šilumos kiekis, MWh 

Pramonės 

katilinė 

Sodžiaus 

katilinė 

Alyčio 

katilinė 

Alytaus 

RK 
Viso 

2009 105 464 2093 206 959 209 621 

2010 127 461 2142 215 418 218 148 

2011 105 444 1923 193 795 196 267 

Daugiausiai šilumos pagamina Alytaus RK, antroje vietoje pagal šilumos gamybą yra Alyčio 

katilinė, trečioje vietoje yra Sodžiaus katilinė, o ketvirtoje vietoje yra Pramonės katilinė. Procentinis 

Alytaus regiono katilinių pasiskirstymas pagal pagamintą šilumos kiekį pateikiamas žemiau. 
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EFEKTYVUMO RODIKLIAI 

Verta paminėti, kad įmonė finansinių veiklos duomenų už laikotarpį kada įmonė buvo išnuomota 

Litesko neturi, todėl pateikiami tik viešai prieinami bei AŠT turimi faktiniai įmonės veiklos duomenys už 

praėjusį laikotarpį. 

Žemiau esančioje lentelėje yra pateikiami pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai už laikotarpį nuo 

2019 birželio iki 2019 rugsėjo mėn. 

Metai, 

mėn. 

Sąnaudų 

rūšis 

Kaina 

(ct/kWh) 

Kaina 

(ct/kWh) 

Mažmeninio 

aptarnavimo 

kaina 

(ct/kWh) 

Papildoma 

dedamoji 

(ct/kWh) 

Galutinė 

šilumos 

vienanarė 

kaina 

(ct/kWh) 

Biokuro 

kaina 

(Eur/Tne) 

Dujų kaina 

(Eur/MWh) 

Pirkta 

šiluma 

(ct/kWh) 

2019-

06 

Kintamos 2,66 0,7 
0,08 -0,45 4,69 100,11 34,93 0,00 

Pastovios 0,77 0,93 

2019-

07 

Kintamos 2,47 0,66 
0,08 -0,45 4,46 117,94 32,28 0,00 

Pastovios 0,77 0,93 

2019-

08 

Kintamos 2,16 0,59 
0,08 -0,45 4,07 121,88 32,16 0,00 

Pastovios 0,77 0,93 

2019-

09 

Kintamos 2,16 0,59 
0,08 -0,45 4,08 124,06 31,77 0,00 

Pastovios 0,77 0,93 

 

Kaip matome iš pateiktos lentelės biokuro kaina nuo 2019 06 mėn. iki 2019 09 mėn. pakilo nuo 

100,11 Eur/tne iki 124,06 Eur/tne. O dujų kaina krito nuo 34,93 Eur/MWh 2019 06 mėn. iki 31,77 Eur/ 

MWh 2019 09 mėn. 

AŠT šilumos kainų pasiskirstymas laikotarpiu 2014 01 01 – 2019 10 01 yra pateikiamas žemiau. 

Visą šį laikotarpį AŠT šilumos gamybos kaina neviršija 6 ct/kWh su PVM. Pagal palyginamuosius 2019 

metų šilumos gamybos kainos rodiklis tarp šilumos gamybos įmonių AŠT tinklai užima 9-tą vietą su 4,86 

ct/kWh kaina.  
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Faktiniai įmonės gamybos veiklos duomenys eurais pagal veiklas 2019 06 – 2019 09 laikotarpiu yra 

pateikiami žemiau. 

Ne šildymo sezono laikotarpiu įmonė daugiausiai pajamų gauna iš šilumos karšto vandens 

palaikymui bei šalto vandens palaikymui. Kitos veiklos, tokios kaip karšto vandens pastovioji dedamoji, 

šilumos energija ir kt. sudaro neženklią įmonės pajamų dalį. 

Šaltas vanduo karšto vandens 

paruošimui, EUR 

 2019 06 2019 07 2019 08 2019 09 Viso, Eur 

35 567,6 38 703,4 43 128,9 45 739,7 163 139,5 

Pašildymas, EUR 78 340,8 79 558,2 75 709,1 78 841,3 312 449,5 

Karšto vandens pastovioji, EUR 18 499,2 20 225,4 20 661,5 21 853,9 81 240,0 

Šiluma karšto vandens palaikymui, 

EUR 
108 006,2 137 488,4 121 849,7 129 160,5 496 504,9 

Šilumos kiekis su nepaskirstytu 

vandeniu, EUR 
1 811,3 -333,2 1 547,8 11 14,6 4 140,4 

Karšto vandens cirkuliacija 

bendroms reikmėms, EUR 
-114,1 19,4 -20,7 50,9 -64,5 

Šildymas, EUR 0,0 -0,8 0,0 -1684,6 -1685,4 

Šilumos energija, EUR 12 851,7 10 823,2 11 035,3 18 590,0 53 300,1 
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PASLAUGOS IR VERSLO SRITYS 

AŠT PASLAUGOS IR VERSLO SRITYS 

AŠT teikia šias reguliuojamas paslaugas: 

 

 

 

AŠT teikia šilumos gamybos bei karšto vandens ruošimo ir tiekimo paslaugas 20199 vartotojų 

Alytuje. Šildymo sezonas Lietuvoje trunka 7-8 mėnesius – tai aktyviausias įmonės veikimo laikotarpis. Ne 

šildymo sezono metu šilumos tiekimo tinkle yra vykdomi šilumos gamybos įrenginių ir / ar CŠT tinklo 

remonto bei priežiūros darbai.  

Didžioji AŠT pajamų dalis gaunama tiekiant šilumą bei ruošiant karštą vandenį bei gaminant 

elektros energiją. Planuojama, kad AŠT pajamos 2020 m. sieks 12,1 mln. EUR. 

Šildymo sezono metu integruoto tinklo vidutiniai šilumos poreikiai siekia 26,2 MW, maksimalūs – 

88 MW. Karšto vandens galios poreikis ne šildymo sezono metu yra 12,1 MW (vidutinis) arba 14 MW 

(maksimalus). 

Šilumos ir karšto vandens tiekimas vykdomas Alytaus miesto tinkle, taip pat atskirose nuo centrinio 

tinklo nutolusiose Alytaus miesto dalyse (Pramonės g. 4 bei Sodžiaus bei Alyčio rajoninėse katilinėse). 

Nuo 2012 iki 2016 metų biokuro kogeneracinė elektrinė dirbo 40237 valandas, per šį laikotarpį iš 

viso buvo pagaminta 754799 MWh šilumos bei 152947 MWh elektros energijos. Biokuro kogeneracinės 

elektrinės pagamintas šilumos kiekis sudarė 64,9 proc. viso Alytaus rajoninės katilinės pagaminto šilumos 

kiekio. Per faktinį 12 mėn. laikotarpį (nuo 2018 10 iki 2019 09) buvo iš viso realizuota 184782 MWh 

šilumos energijos.  

Elektros energija gaminama Alytaus RK naudojant biokurą. Pagaminta elektros energija, yra 

superkama pagal VERT patvirtintą skatinimo tarifą.  

Metinis galios poreikis šildymo sezono metu pateiktas žemiau. 

Šilumos energijos 

gamyba ir tiekimas 
Karšto vandens 

tiekimas 

Elektros 

energijos gamyba 

Šilumos punktų ir 

šildymo sistemų priežiūra 
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Šilumos poreikis Alytaus CŠT tinkle mažėja. Kitimą įtakoja energijos efektyvumo ir renovacijos 

projektai, šilumos poreikį mažina ir vartotojų pasirinkimas naudoti alternatyvias kuro bei šildymo rūšis: 

dujinį šildymą, geoterminį šildymą, biokurą. Šį mažėjimą dalinai tikimasi kompensuoti naujų vartotojų 

prijungimu. 

 
Siekdami tinkamai parinkti naujų katilų galią atliekame galios prognozavimą, remiantis 

maksimalaus ir vidutinio galios poreikio šildymo ir ne šildymo sezono metu duomenimis. 

Matome, kad 4 metų vidutinio galios poreikio vidurkis šildymo sezono metu yra 26,24 MW, o ne 

šildymo sezono metu yra 10,17 MW. 4 metų maksimalaus galios poreikio vidurkis šildymo sezono metu 

yra 82,13 MW, o ne šildymo sezono metu yra 15,28 MW. Remiantis paskutinių 4 metų duomenimis 

ženklaus maksimalaus šilumos galios poreikio padidėjimo nesitikima.  

Pereinamuoju laikotarpiu 4 metų maksimalaus galios poreikio šildymo ir ne šildymo sezono vidurkis 

yra 48,7 MW, o vidutinio galios poreikio šildymo ir ne šildymo sezono vidurkis yra 18,2 MW. 

 

79,7
85,5 82,5 80,8

15,3 15,4 15,1 15,3

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.

Maksimalus metinis galios poreikis, MW

Šildymo sezonu Nešildymo sezonu
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Įvertinus, kad AŠT šilumą gamina ir biokuro katilinėje, kurios galia yra 20,2 MW, tikslinga būtų 

pasirinkti įrengti 2 naujus katilus po 30 MW. Tokiu atveju bendra Alytaus RK instaliuota šiluminė galia 

būtų 80,2 MW nevertinant šiuo metu veikiančio NŠG, kurio šiluminė galia yra 15 MW. Bendra Alytaus 

RK instaliuota šiluminė gali įvertinus veikiantį NŠG būtų 95,2 MW. Tokios instaliuotos galios su rezervu 

pakanka esamiems šilumos poreikiams patenkinti. 

Įvertinus, kad naujas 30 MW katilas gali dirbti minimaliu 3 MW galingumu matome, kad tokios 

galios katilas galės nepertraukiamai dirbti visus metus. 

Be to verta paminėti, kad renovavus šilumos tiekimo trasas šilumos nuostoliai šilumos tinkluose 

sumažėtų. Šilumos nuostolių dydį šilumos tiekimo tinkluose sumažinus 1% galėtume sutaupyti apie 0,8 

MW galios. 

 

ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪRA IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMAS 

Pagrindines veiklos pajamas bendrovė uždirba parduodama šilumą ir karštą vandenį gyventojams, 

biudžetinėms, pramonės bei smulkaus verslo įmonėms ir organizacijoms. Aptarnaujami abonentai ir 

vartotojai už suteiktas šilumos ir karšto vandens tiekimo paslaugas atsiskaito pagal jų patalpose ar kitose 

vietose įrengtų apskaitos prietaisų parodymus. 

Šiuo metu Alytaus mieste prie centralizuotų šilumos tiekimo tinkų yra prijungti 855 veikiantys 

šilumos punktai, kuriuose yra įrengti 1041 įvadiniai šilumos skaitikliai, skirti šilumos apskaitai. 

Įvadinį šilumos energijos skaitiklį, vadovaudamasis teisės aktuose nustatyta tvarka, šilumos 

pirkimo–pardavimo vietoje įrengia šilumos tiekėjas. 

Visus šilumos apskaitos prietaisus Alytaus mieste įrengia ir eksploatuoja Alytaus šilumos tinklai. 

Kadangi pagal šiuos prietaisus yra atsiskaitoma už šilumos tiekimo paslaugas, jie yra priskiriami teisinės 

metrologijos objektams, kurių tinkamumą naudojimui reglamentuoja LR metrologijos įstatymas bei 

poįstatyminiai aktai. Dauguma šių apskaitos prietaisų yra aprūpinti nuotolinio šilumos rodiklių nuskaitymo 

ir perdavimo funkcija, tačiau šiuo metu įmonė nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo paslaugą perka 

iš vienintelio galimo tiekėjo UAB „Axioma servisas“. Tai sukelia įmonei dideles sąnaudas – apie 360000 
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Eur per metus. Todėl įmonės tikslas yra įsidiegti atskirą atvirą nuotolinio duomenų nuskaitymo ir 

perdavimo sistemą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 metų rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523, 

šilumos apskaitos prietaisai pastatų įvaduose turi būti periodiškai metrologiškai tikrinami ne rečiau kaip 

kas 2 metus, kai šilumos apskaitos prietaisai yra sumontuoti daugiabučių namų butuose ir individualiuose 

namuose kai skaitiklio vardinis pralaidumas ne didesnis kaip 1,5 m3/h – ne rečiau kaip kas 4 metus. 

Pagal patikros rezultatus prietaisai gali būti: 

a) pripažįstami tinkamais ir grąžinami į šilumos punktą; 

b) remontuojami ir grąžinami į šilumos punktą; 

c) brokuojami ir keičiami naujais. 

Šilumos skaitiklių gamintojų rekomenduotina eksploatacijos trukmė yra: 

a) šilumos skaitiklių su mechaniniais srauto jutikliais – 8 metai; 

b) šilumos skaitiklių su ultragarsiniais ir elektromagnetiniais srauto jutikliais – 12 metų. 

Per tą laiką: 

a) fiziškai susidėvi skaitiklių mechaninės dalys,  

b) sumažėja ultragarsinių daviklių jautrumas, 

c) sumažėja elektromagnetinių srauto jutiklių elektrinė varža. 

Visi išvardinti faktoriai įtakoja šilumos skaitiklių metrologines savybes. Skaitikliai tampa ne tokie 

tikslūs, nepatikimi ir yra keičiami naujais.  

Numatyti investicijas šilumos skaitikliams yra būtina, nes dalis esamų šilumos skaitiklių yra pasenę, 

susidėvėjusios jų dalys, sumažėjęs jų tikslumas, todėl jie nepraeina metrologinės patikros ir privalo būti 

keičiami naujais. 

 

STRATEGINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ĮGYVENDINIMO UŽDAVINIAI 

Vadovaujantis suformuotomis bendrovės strateginėmis veiklos kryptimis, nustatyti tikslai ir 

uždaviniai, jų įgyvendinimui pasirinktos priemonės, vertinimo rodikliai ir terminai. 

Mažinti NOx ir CO2 išmetimus tam, kad atitikti nuo 2023 m. pradėsiančius galioji aplinkosauginius 

reikalavimus, pagal kuriuos nuo 2023 m. NOx išmetimai neturės viršyti 100 mg/nm3 vertės.  

Mažiausiomis sąnaudomis tiekti šiluminę energiją. Tikslas būti mažiausių šilumos kainų 

dešimtuke lyginant su kitais miestais.  

Keičiant esamus VŠK-3 ir GK-4 katilus dviem naujais dujiniais 30 MW katilais su sauso tipo 

ekonomaizeriais.  

Įmonė planuoja ieškoti galimybių šildymo sezonui biokurą įsigyti kaip įmanoma pigiau. Tuo tikslu 

Įmonė atliks galimybių studiją dėl papildomos biokuro sandėliavimo aikštelės įrengimo, kurioje būtų 



20 

 

galima sukaupti iki 100 proc. šildymo sezonui reikalingo biokuro ir kurį būtų numatoma pirkti ne šildymo 

sezono metu, tokiu būdu išnaudojant biokuro kainų skirtumą tarp šildymo ir ne šildymo sezonų.  

Mažinti šilumos ir karšto vandens skaitiklių nuskaitymo sąnaudas. Įsidiegiant nuosavą duomenų 

nuskaitymo sistemą, tokiu būdu būtų kasmet sutaupoma 300 000 Eur, kurie sumokami paslaugos tiekėjui. 

Mažinti suvartojimus savoms reikmėms. Atsisakant mazuto kaip rezervinio kuro, bei ŠT tinklų 

siurblio rekonstrukcija, diegiant alternatyvius energijos gamybos šaltinius. Rezerviniu kuru pasirenkant 

dyzeliną. 

Vartojimo didinimas. Planuojama bendrauti su verslu, siekiant pritraukti naujai besistatančius 

objektus Alytaus mieste, tokiu būtų pagerinti šilumos gamybos ir tiekimo rodiklius. 

Konkurencingo darbdavio koncepcijos formavimas orientuotas į darbuotojų skatinimą įsitraukti 

siekiant bendrų veiklos rezultatų, suteikiant pakankamas ir aiškias sąlygas vystyti gebėjimus bei mokytis, 

teisingą, nešališką ir nuoseklią darbo apmokėjimo sistemą, patrauklų bendrų neformalių veiklų vystymą, 

tam numatant pakankamus išteklius ir sąlygas. Pagrindinis koncepcijos tikslas – užtikrint ilgalaikes 

bendrovės veiklos perspektyvas ir orientaciją į siekiamus rezultatus. 

Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas. Įmonės veiklos kokybės objektas – patikima ir valdoma 

infrastruktūra bei technologiniai, galutinio produkto ir paslaugos teikimo procesai. Todėl nuosekliai ir 

tinkamai vystant numatytą kryptį, pagrindinis tikslas orientuojamas į infrastruktūros patikimumo ir 

technologinių procesų valdymo užtikrinimą bei klientų poreikių tenkinimą, kiekviename etape siekiant 

viešumo ir skaidrumo. 

Veiklos efektyvumo gerinimas ir patikimumo didinimas. Įmonės veiklos efektyvumo vystymas 

orientuotas į vidinių veiklos procesų ir finansinių rezultatų gerinimą, racionalų išteklių panaudojimą, 

infrastruktūros kūrimą ir proceso tęstinumo palaikymą. 

Bendrovės finansiniai veiklos rezultatai bus pasiekti įvykdžius numatytas strategines veiklos kryptis, 

o jų rodikliai bus pateikiami metiniame veiklos pranešime. 

Vertybių diegimas ir stiprinimas. Strateginiai tikslai, skirti ne tik pačios bendrovės gerovei didinti, 

bet ir miesto gerovei kurti, ilguoju laikotarpiu užtikrins ir teiks papildomą naudą pačiai įmonei. Tai yra 

viena privalomų sąlygų miesto ekonomikos plėtrai užtikrinti, prie kurios prisidės ir bendrovė. 

Esant palankioms finansinėms galimybėms įmonė svarstytų galimybę įsigyti esamą NŠG.  
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STRATEGINĖS VEIKLOS TIKSLAI IR ĮGYVENDINIMO UŽDAVINIAI: 

Uždaviniai Priemonė 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Siektina vertė 

laikotarpio 

pabaigoje, proc. 

 

Aplinkosauga 

Atitikti 2023 m. keliamus 

aplinkosauginius reikalavimus 

NOx išmetimams, bei sumažinti 

CO2 išmetimų kiekį 

Pakeisti VŠK-3 ir GK-4 katilus, 

įrengiant naujus 2x30 MW mažų 

NOx su didesniu naudingo 

veiksmo koeficientu bei sauso tipo 

ekonomaizeriais 

2020-2021 100 

 

Patikimumo didinimas 
Turėti galimybę įvykus avarijai 

atjungti atskirus tiek magistralinių, 

tiek kvartalinių šilumos tinklų 

ruožus 

Suremontuoti/pakeisti visą 

šilumos tinklų uždaromąją 

armatūrą 

2020-2022 100 

 

Pakeisti blogiausios būklės ruožus 

Pasirengti šilumos tinklų 

modernizavimo planą ir 

nusimatyti ne mažiau kaip po 0,5 

mln./metus tinklų atnaujinimui 

2020-2022 100 

 

Mažinti šilumos tiekimo tinklų 

koroziją 

Įsirengti membraninį deaeratorių, 

gerinant vandens kokybę 
2020 100 

 

Turėti kelias kuro rūšis energijos 

gamybai 

Įsirengti rezervinio skysto kuro 

sistemą 
2021 100 

 

Mažiausios kainos užtikrinimas 

Biokurą šildymo sezonui įsigyti 

kaip įmanoma pigiau. 

Atlikti galimybių studiją dėl 

biokuro aikštelės įrengimo, 

kurioje būtų galima sukaupti iki 

100% reikalingo biokuro kiekio 

šildymo sezonui. 

2020 100 

 

Parduoti į tinklą kuo daugiau 

elektros energijos, tuo tikslu 

mažinti elektros suvartojimus 

savoms reikmėms 

Pakeisti tinklo siurblį 2022 100  

Pakeisti VŠK-3 ir GK-4 naujais 

dujiniais katilais 
2020-2021 100 

 

Įsirengti alternatyvius elektros 

gamybos šaltinius 
2022 

Elektros 

energijos 

vartojimo 

sumažėjimas 10 

% 

 

Sumažinti šilumos ir karšto 

vandens skaitiklių duomenų 

nuskaitymo sąnaudas 

Įsirengti savas skaitiklių 

nuskaitymo antenas ir duomenų 

įrenginius, o duomenų nuskaitymą 

administruoti patiems 

2020 100 

 

Didinti šilumos pardavimo apimtis 

Bendradarbiauti su verslu siekiant 

pritraukti naujai besistatančius 

objektus Alytaus mieste 

2020-2022 - 
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VEIKLOS PLANAVIMO GAIRĖS 

STRATEGINIAI DOKUMENTAI 

Šiame dokumente vertinamas strategijos įgyvendinimo laikotarpis apima 2020–2022 metus. Šios 

datos sąlygotos esminių įvykių, numatomų Alytaus miesto šilumos ūkyje (ES aplinkos taršos direktyvų 

įgyvendinimas ir kt.). Daugiau apie šiuos įvykius aprašoma šiame dokumente atitinkamuose skyriuose). 

Veiklos strategija yra tvirtinama AŠT Valdyboje.  

Strategija detalizuojama rengiant vienerių metų trukmės įmonės biudžeto dokumentą. Įmonės 

biudžetą rengia AŠT vadovybė, tvirtina Valdyba.  
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SUINTERESUOTŲ ŠALIŲ LŪKESČIAI 

KLIENTAI 

AŠT teikia šilumą ir karštą vandenį ~20199 namų ūkių Alytuje. Paslaugų apskaita yra vykdoma 

remiantis šilumos ir karšto vandens skaitiklių duomenimis. Klientams yra taikomi VERT patvirtinti šilumos 

tarifai.  

Būtina yra pažymėti, kad kaina yra tik vienas iš aspektų, užtikrinančių vartotojų pasitenkinimą. Kitų 

komunalines, finansines bei kitas paslaugas teikiančių įmonių klientų aptarnavimo lygis sukelia klientų 

lūkesčius ir įpareigoja AŠT pagerinti klientų aptarnavimo kokybę.  

Žemiau pateiki keli AŠT veiklos aspektai, kuriuos akcentuoja klientai. 

LŪKESTIS KOMENTARAS 

Paslaugų teikimas 

• Šilumos tiekimo nutraukimas šaltuoju sezono metu yra itin 

rizikingas, nes užšalusias sistemas yra itin sudėtinga atstatyti. Toks 

atstatymas reikalauja žymiai ženklesnių lėšų. 

• Klientai būtų patenkinti, kad paslaugų teikimas būtų kiek galima 

labiau „nepastebimas“ – t. y. paslaugos teikiamos su kuo mažesniais  

pertrūkiais. 

Paslaugų spektras 

• Klientams būtų žymiai patogiau, jeigu jų šilumos punktus 

prižiūrėtų/eksploatuotų ta pati organizacija, kuri ir tiekią šilumą. AŠT 

yra įgali pasiūlyti šių paslaugų teikimą didesne apimtimi.  

Lūkesčiai nustatyti remiantis AŠT darbuotojų patirtimi bei klientų atsiliepimais. Į šiuos lūkesčius 

bus atsižvelgta formuojant strategiją bei rengiant veiklos planus 

 

DARBUOTOJAI 

2020-01-15 AŠT dirba 89 darbuotojai. Po šilumos ūkio nuomos bendrovei Litesko, įmonė 

susigrąžino technologinį turtą ir dalį personalo, dalis Litesko darbuotojų perėjo dirbti į AŠT. Nors Alytaus 

energija nepaliko jokių dokumentų su praėjusio laikotarpio duomenimis, tačiau ir be jų pavyko išsiaiškinti 

taikytas personalo ir veiklos valdymo gaires – jas leido atskleisti atlikta detali personalo duomenų analizė, 

bei darbuotojų atskleista informacija. 

Įmonėje neseniai buvo įkurta profesinė sąjunga, taip pat greitu metu bus pasirašoma kolektyvinė 

sutartis.  
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LŪKESTIS KOMENTARAS 

Atlygis už darbą 

• Darbuotojai tikisi, kad įmonė tinkamai ir konkurencingai atsilygins už 

darbą.  

• Turi būti suformuota aiški ir priimtina atlygio ir skatinimo politika, 

apimanti karjeros galimybes, priedų ir kompensacijų tvarką. 

Darbo sąlygos 

• Dėl specifinės veiklos bei reikalingų žinių tikimasi geresnių nei 

vidutinės darbo sąlygos.  

• Darbuotojai tikisi dirbti ilgai, todėl norėtų išlaikyti patikimus santykius 

su darbdaviu. 

 

REGULIUOTOJAS 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) – nepriklausoma nacionalinė reguliavimo 

institucija Europos Sąjungos teisės prasme, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą 

ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą.  

Tarybos misija – siekti efektyvių, technologiškai pažangių, konkurencingų energetikos ir geriamojo 

vandens rinkų, užtikrinant visuomenės poreikius. 

Tarybos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, 

sudarant lygias veiklos sąlygas visiems rinkos dalyviams.  

Taryba strateginį tikslą įgyvendina vykdydama Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų 

reguliavimo bei rinkos priežiūros programą. 

Taryba užtikrina vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugą, skaidrias, nediskriminacines, 

prognozuojamas veiklos sąlygas sektoriuje, skatina konkurenciją, savireguliaciją ir technologinę kaitą. Taip 

pat Taryba rūpinasi subjektų veiklos efektyvumo didinimu, taikant skatinamąsias ekonominio reguliavimo 

bei reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimo priemones. 

Remiantis istorine patirtimi galima daryti išvadą, kad Alytaus miesto šilumos ūkį valdžiusi įmonė 

Alytaus energija neužtikrino tinkamo informacijos teikimo bei kitų bendradarbiavimo formų tiekiant šilumą 

bei karštą vandenį.  

AŠT radikaliai keičia šią situaciją, aktyviai bendrauja su Taryba, teikia turimą informaciją bei siekia 

užtikrinti ilgalaikį bei patikimą bendradarbiavimą.  

Remiantis bendradarbiavimo su Taryba patirtimi, žemiau pateikti svarbiausi Tarybos lūkesčiai: 
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LŪKESTIS KOMENTARAS 

Atitikimas reikalavimams 
• Informacija turi būti teikiama laiku, pilna ir suteikianti Tarybai 

galimybę priimti sprendimus. 

Bendradarbiavimas 

• AŠT turi bendradarbiauti su Taryba siekiant užtikrinti vartotojų 

apsaugą bei efektyvią įmonės veiklą. 

• AŠT turi dalyvauti Tarybai svarstant sprendimus, teikti pasiūlymus 

dėl šilumos ūkio veiklos reglamentavimo pakeitimų. 

• AŠT turi užtikrinti, kad įmonėje bus užtikrinta kompetencija 

atsakyti į Tarybos užklausas, teikti informaciją bei dalyvauti 

rengiant pasiūlymus dėl reglamentavimo pokyčių. 

 

KITOS SUINTERESUOTOS ŠALYS 

AŠT strategija buvo rengiama keliais etapais. Be pagrindinių suinteresuotų šalių, prieš turto 

perėmimą bei po jo vyko papildomi susitikimai su įmonių, institucijų bei kitų organizacijų atstovais.  

Žemiau pateikta susitikimų metu identifikuotų problemų ir galimybių santrauka. 

RIZIKOS / PROBLEMOS GALIMYBĖS 

Rinkos struktūra 

• Energetinio efektyvumo didinimas ir vartojimo 

mažėjimas 
• Naujų vartotojų prijungimas  

Investicijos 

• Nuo 2023 metų sausio 1 d. įsigalios naujos azoto oksidų 

(NOx) normos, kurių su esamos būklės ir komplektacijos 

katilais pasiekti neįmanoma. Katilo azoto oksidų (NOx) 

išmetamas kiekis yra apie 250-280 mg/m3, o nuo 2023 

metų sausio 1 d. įsigalios riba 100 mg/m3. Deginant 

skystą kurą SO2 riba 350 mg/m3. 

• Investicijos į šilumos gamybos 

įrenginių atnaujinimą padeda 

didinti šilumos ūkio sistemos 

patikimumą bei efektyvumą, bei 

mažinti oro taršą. 

• Faktiniai duomenys rodo, kad šilumos tiekimo būklė yra 

patenkinama, labai didelė dalis šilumos trasų yra 

paklotos iki 1995 metų.  

• Investicijos į miesto šilumos 

tiekimų tinklų atnaujinimą padeda 

didinti viso šilumos ūkio sistemos 

patikimumą bei efektyvumą 

• Litesko neinvestavo į magistralinių ir kvartalinių 

šilumos tiekimo tinklų sklendžių atnaujinimą 

• Investicijos į miesto šilumos 

tiekimų tinklų atnaujinimą padeda 

didinti viso šilumos ūkio sistemos 

patikimumą bei efektyvumą. 
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TECHNINĖS GALIMYBĖS IR PAJĖGUMAI 

IMONĖS INFRASTRUKTŪRA 

Alytaus mieste šilumos energija gaminama šiose katilinėse: Alytaus rajoninėje katilinėje, Alyčio, 

Sodžiaus ir Pramonės. ARK dirba ir šiluma bei karštu vandeniu aprūpina Alytaus integruotą tinklą 

(Pramonės, Putinų, Vidzgirio, Dainavos, Senamiesčio mikrorajonus). Alyčio katilinė dirba atskirame tinkle 

ir šiluma aprūpina I-ą Alytų. Sodžiaus katilinė šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Sodžiaus g. 6, 8, 10 

namus. Pramonės katilinė šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Pramonės g. 4 esantį pastatą. 

Alytaus mieste eksploatuojama išplėtota centralizuoto šilumos tiekimo sistema, kuria užtikrinamas 

šilumos tiekimas pastatų šildymo reikmėms ir karšto buitinio vandens ruošimui. Centralizuotai 

termofikaciniais tinklais šiluma tiekiama komerciniams, visuomeniniams ir gyvenamiesiems pastatams. 

Bendras eksploatuojamo termofikacinio tinklo ilgis siekia ~73 km. Vamzdynai pakloti praeinamuose ir 

nepraeinamuose kanaluose, bekanaliu būdu (naujo tipo). 

Didžioji dalis šilumos vartotojų galios yra koncentruota vakarinėje miesto dalyje. Rytinėje dalyje, 

kur vyrauja mažaaukštė statyba ir individualūs gyvenamieji namai, vartotojų galios koncentracija yra labai 

nedidelė.  

Didžiąją dalį eksploatuojamo termofikacinio tinklo trasų sudaro vamzdynai pakloti iki 1995 metų 

(~66 proc.). Po 2011 metų pakloti vamzdynai šiuo metu sudaro ~6 proc. viso trasų ilgio.  

Trasų būklė yra patenkinama. Požeminiai vamzdynai, dėl aukšto gruntinio vandens lygio vietomis 

yra pažeisti korozijos, vamzdynų izoliacija dėl didelio jų amžiaus yra neefektyvi ir susidėvėjusi. Litesko 

neinvestavo į kvartalinių ir magistralinių tinklų atjungimo armatūros atnaujinimą, todėl esama tinklų 

atjungimo armatūra yra susidėvėjusi, įvykus avarijai nėra galimybės atjungti nedidelių ruožų.  

 

ESAMOS TECHNINĖS GALIMYBĖS IR GAMYBOS PAJĖGUMAI: ENERGIJOS GAMYBA 

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ pagrindinę energijos gamybos veiklą vykdo žemiau aprašytuose 

objektuose. Lentelėje žemiau pateikiama pagrindinė informacija apie kiekvieną iš integruotame tinkle 

veikiančių energijos gamybos šaltinių.  
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Katilinės 

pavadinimas 
Markė 

Katilo galia, 

MW 
Kuro rūšis 

Tipas1 

Alytaus 

RK 

BFB 25-45-460 20,2/7,0 MW Biokuras/Dujos GK 

PTVM-50-1 58,15 MW Dujos VŠK 

PTVM-50-1 58,15 MW Dujos/mazutas VŠK 

GM 50-14-250  34,7 MW Dujos/mazutas GK (remonte) 

GM 50-1 40 MW Dujos GK 

GM 50-1 40 MW Dujos GK (užkonservuotas) 

 Viso: 251,2 MW   

Sodžiaus katilinė 

Rielo GT 306 C Nr. 1 0,17 MW Dujos VŠK 

Rielo GT 306 C Nr. 2 0,17 MW Dujos VŠK 

Viso: 0,34 MW   

Alyčio katilinė 

Katilas Nr. 1 1,9 MW Dujos  

Katilas Nr. 2 1,9 MW Dujos  

Katilas Nr. 3 1,9 MW Dujos  

Katilas Nr. 4 0,35 MW Skystas kuras (užkonservuotas) 

Viso: 6,05 MW   

Pramonės katilinė 

Katilas Nr. 1 0,05 MW Dujos  

Katilas Nr. 2 0,08 MW Dujos  

Viso: 0,13 MW   

NŠG Biokuro katilas 15,0 MW Biokuras  

 Iš viso: 272,72 MW   

1 VŠK – vandens šildymo katilas; GK – garo katilas. 

Didžioji dalis AŠT įrenginių kūrenami gamtinėmis dujomis. Viso 2019 m. AŠT turėjo 257,72 MW 

instaliuotos galios nevertinant NŠG.  

KURAS GALIA (be NŠG), MW 

GAMTINĖS DUJOS 244,17 

BIOKURAS 20,20 

SKYSTAS KURAS 93,20 

Dujų ir skysto kuro galingumai persidengia, nes kai kurie katilai gali dirbti abejomis kuro rūšimis. 

Šilumos poreikis pikiniu laikotarpiu Alytaus mieste siekia 88 MW šildymo sezono metu ir 14 MW 

ne šildymo sezono metu, atitinkamai vidutinis šilumos poreikis yra 26,2 MW ir 10 MW. Nors AŠT turimos 

galios pilnai pakanka pikinio poreikio užtikrinimui, dalis AŠT katilų yra seni ir reikalauja pakeitimo 

naujais, o dalies jų reikalinga atsisakyti, taip optimizuojant valdomą turtą. 
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Taip pat yra būtina įvertinti naujų energijos gamybos šaltinių statybą. Vertinant jų poreikį reikia 

atsižvelgti į: 

• Naujausius teisės aktus reglamentuojančius šilumos gamybą ir tiekimą; 

• Tarša reglamentuojančias ES direktyvas. 

Nuo 2023 metų sausio 1 d. įsigalios naujos azoto oksidų (NOx) normos, kurių su esamos būklės ir 

komplektacijos katilais pasiekti neįmanoma. Katilo azoto oksidų (NOx) išmetamas kiekis yra apie 250-280 

mg/m3, o nuo 2023 metų sausio 1 d. įsigalios riba 100 mg/m3. Deginant skystą kurą SO2 riba 350 mg/m3. 

Tuo tikslu vietoje esamo garo katilo GM50-14/250 Nr. 4 įrengti naują mažų NOx išmetimų 30 MW dūmų 

vamzdžių katilą galintį dirbti 3-30 MW galios diapazone, su galimybe dirbti dujomis ir rezerviniu kuru 

(skystu kuru ar SND priklausomai kokia alternatyva bus pasirinkta).  

Įmonė svarstė 2 alternatyvas esamų katilo degiklio pakeitimo į mažų NOx degiklius bei naujo katilo 

įrengimo. 

 

I alternatyva mažų NOx degikliai V 

 

Sistemos trūkumai: 

• Mažesnis naudingo veiksmo koeficientas; 

• Mažesnis galios diapazonas; 

• Mažesnės automatinio valdymo galimybės; 

• Reikalinga vertinti išlaidas esamo katilo remontui; 

• Sudėtingesnė katilo konstrukcija; 

• Didesni išmetimai; 

• Mažesnis sistemos patikimumas 

• Normaliai sistema nėra išbandyta 

 

Sistemos privalumai: 

• Reikalingos mažesnės investicijos; 

• Mažesnis priemonės įgyvendinimo laikas; 
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II alternatyva naujas mažų NOx katilas su sauso tipo ekonomaizeriu 

 

Sistemos trūkumai: 

• Reikalingos didesnės investicijos; 

• Ilgesnis priemonės įgyvendinimo terminas; 

 

Sistemos privalumai: 

• Gerokai didesnis katilo naudingo veiksmo koeficientas (dėl efektyvesnio katilo ir dūmų 

ekonomaizerio); 

• Platesnis galios diapazonas; 

• Didesnės automatizavimo galimybės; 

• Mažesni išmetimai; 

• Didesnis patikimumas; 

• Ilgesnis tarnavimo laikas. 

Akivaizdu, kad vertinant ilgalaikę įmonės perspektyvą, reikalinga investuoti į naują katilą. 

Įmonė siekdama veikti efektyviai ir mažinti išlaidas, nusprendė atsisakyti mazuto, nes tai yra taršus 

kuras, kuris periodiškai turi būti šildomas. Mazuto šildymui yra sunaudojama ženkli dalis energijos, be to 

mazuto ūkis senas, fiziškai ir morališkai susidėvėjęs, o talpų techninė būklė prasta.  

Atsisakius mazuto, kaip rezervinio kuro, sumažėtų dujų sąnaudos savoms reikmėms, nebūtų 

gaminamas nereikalingas garas.  

Tuo tikslu įmonė svarstė 2 alternatyvas dabar naudojamo mazuto kaip rezervinio kuro pakeitimui, 

tai SND ir dyzelinas. 

I alternatyva SND 
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Sistemos trūkumai: 

• Labai sudėtinga infrastruktūra (kriogeninė talpa, išgarintuvas ir pan.); 

• Naudojamos specialios medžiagos talpai ,vamzdynams ir kt.; 

• Talpa slėginis indas todėl reikalingas periodinis patikrinimas; 

• Reikalinga sprogaus išpildymo įranga; 

• Reikalingos gerokai didesnės investicijos (daugiau kaip 2 kartus); 

• Ribotas įrangos tiekėjų skaičius; 

• Didesni saugumo reikalavimai; 

• Didesni eksploataciniai kaštai (dėl šildymo poreikio išgarinimui žiemos metu ir kt.); 

• Katilui yra reikalinga papildoma įranga (specialus degiklis), todėl brangesnė sistema; 

• Aptarnavimui yra reikalinga specialiai apmokyti personalą; 

• Ilgesnė ir sudėtingesnė talpos užpildymo procedūra; 

• Mažesnis tiekėjų galinčių pristatyti SND skaičius; 

• Negalima ilgą laiko tarpą laikyti SND visiškai nenaudojant, yra būtina tam tikrą kiekį periodiškai 

išdujinti ir sunaudoti bei per tam tikrą laiką sunaudoti visą laikomą SND kiekį; 

• Didesnis pavojus dėl užsidegimo, sprogimo ar kriogeninio poveikio. 

Sistemos privalumai: 

• Švaresnis kuras; 

• Mažesnės investicijos į degiklius, nereikalingi papildomi degikliai katiluose. 



31 

 

II alternatyva dyzelinas 

 
 

Sistemos trūkumai 

• Mažiau švarus kuras; 

• Reikalingas didesnis užstatymo plotas. 

Sistemos privalumai: 

• Kuras gali būti laikomas praktiškai neribotą laiko tarpą be jokių apribojimų; 

• Nedideli eksploataciniai kaštai (nereikalingos išlaidos kuro šildymui); 

• Didesnis potencialių tiekėjų skaičius; 

• Nereikalinga sudėtinga infrastruktūra; 

• Nesudėtingas talpos užpildymas; 

• Nereikalinga sprogaus išpildymo įranga; 

• Paprasta eksploatacija. 

Įvertinus ir išnagrinėjus abiejų sistemų privalumus ir trūkumus bei įvertinus panaudojimo 

galimybes, buvo nuspręsta kaip rezervinę pasirinkti skysto kuro sistemą. 

 

ESAMOS TECHNINĖS GALIMYBĖS IR PAJĖGUMAI: VAMZDYNAI 

Įprastas šilumos tiekimo vamzdyno eksploatavimo laikotarpis yra 30-40 metų; didžioji dalis AŠT 

tinklų buvo klojama 1962 – 1984 m. AŠT aptarnaujamas vamzdynas yra labai senas ir toliau sensta, taip 

pat neturi atjungimo nedideliais ruožais galimybės įvykus avarijai, todėl yra būtina numatyti jo atnaujinimo 

darbus.  

Šilumos trasos, kurių paklojimo metai yra iki 1990 metų sudaro 59,10 % arba 42,70 km, o šilumos 

trasos, kurios yra paklotos po 2011 metų sudaro tik 6,03 % bendro trasų ilgio arba 4,36 km. AŠT valdomo 
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CŠ tinklų struktūroje senos trasos sudaro labai didelį procentą. Šilumos tiekimo trasų pasiskirstymas pagal 

paklojimo metus pateikiamas žemiau.  

 

Labai senas tinklas ir ženklus CŠT tinklo senėjimas didina šilumos perdavimo nuostolius bei 

ženkliai padidina avarijų tikimybę. Avarijų likvidavimas ne tik finansiškai brangus procesas, tačiau  turi 

didelę įtaką klientų pasitenkinimui, miesto kraštovaizdžiui bei įmonės įvaizdžiui.  

2018 metais šilumos energijos nuostoliai pagrindiniame didžiausiame AŠT tinkle siekė ~16,10 % ir 

yra neženkliai didesni nei leistinos ribos, tačiau siekiant suvaldyti galimas rizikas ateityje, planuojama 

nuosekliai investuoti į tinklo renovavimą, bei taip mažinti šilumos nuostolių tinkle dydį ateityje, kartu 

prisidedant prie Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytų tikslų įgyvendinimo. 

 
2018 metais AŠT aptarnaujamo tinklo nuostoliai siekė ~16,10 %, arba  ~1,4 mln. EUR / metus. Tai 

yra neblogas rezultatas, tačiau kadangi tinklo atnaujinimas yra ypač brangus bei ženkliai paveiks AŠT 

finansinius rezultatus. 

0,265

0,196

0,157 0,161 0,155

0,12

2000 2005 2010 2015 2016 NES tikslas 2025

Lietuvos CŠT sistemų nuostoliai2, %
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Rengiant veiklos strategiją yra būtina atidžiai įvertinti tinklo rekonstrukcijos ir kitų AŠT planuojamų 

projektų tarpusavio sąryšį, t. y. nustatyti, kurie projektai turi būti vykdomi pirmiausia. 

 

NUOSTOLIŲ ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLUOSE ANALIZĖ  

Šilumos nuostoliai yra neišvengiama šilumos tiekimo veiklos dalis, tačiau ženkliai didesnis nei 

leistinas šilumos nuostolių dydis ženkliai mažina efektyvumo rodiklius. Ir didina šilumos savikainą, todėl 

yra būtina stebėti šilumos nuostolių dydį ir tinkamai juos įvertinti, o įvertinus jeigu dydis yra per didelis 

visomis techniškai įmanomomis priemonėmis stengtis juos sumažinti.  

Šilumos nuostoliai Alytaus rajoninės katilinės bei Alyčio katilinės šilumos tinkluose pateikti 

žemiau. 

Katilinė 
2017 2018 

MWh % MWh % 

Alytaus RK 36421,8 16,1% 34951,2 15,5% 

Alyčio katilinė 1064,1 35,3% 1045,6 33,7% 

 

Šilumos nuostoliai % ir MWh Alytaus RK ir Alyčio katilinės šilumos tinkluose pateikiami žemiau. 

 
Kaip matome iš aukščiau pateikto paveikslo šildymo sezono metu nuostoliai Alytaus rajoninės 

katilinės šilumos tinkluose neviršija 17 procentų, o nuostoliai Alyčio katilinės šilumos tinkluose 2017 

metais siekia 35,3%, o 2018 metais – 33,7%. 
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APLINKOS ANALIZĖ 

Aplinkos analizės įtaka AŠT veiklos strategijoje yra suprantama kaip išorės aplinkos veiksnių 

(politinių, ekonominių, socialinių, teisinių, aplinkosauginių ir technologinių) bei įmonės vidinių silpnybių, 

stiprybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) ir išorės kombinacija, daranti įtaką bendrovės strateginėms 

kryptims. 

Išorinė aplinka, kurioje veiklą vykdo AŠT, sparčiai kinta ir yra smarkiai įtakojama ES ir Lietuvos 

energetikos bei aplinkosaugos politikos, politinių sprendimų, įstatymų bazės pokyčių, reguliuojančių 

institucijų veiklos. Šilumos ūkis yra vienas reikšmingiausių Lietuvos ūkio sektorių, svarbus šalies 

ekonomikos augimui, konkurencingumui ir energetiniam saugumui. Su šilumos ūkio sektoriumi siejami ir 

Lietuvos strateginiai bei nacionaliniai tikslai, užtikrinantys pažangų ir tvarų šalies augimą. 

Politiniai ir teisiniai aplinkos veiksniai. Didelę įtaką įmonės veiklai ir investiciniams planams turi 

sprendimai, kuriuos nacionalinės ir vietos valdžios institucijos įgyvendina esamu laikotarpiu bei 

atsinaujinančių energijos išteklių programos, bei kiti energetinių programų vystymo tiek nacionaliniu, tiek 

ES lygmeniu. Lietuvos įsipareigojimai ES energetikos sektoriaus direktyvų įgyvendinime, energijos 

gamybos efektyvumo didinime, atsinaujinančių energijos išteklių platesniu naudojimu turi itin didelę 

reikšmę šilumos tiekimo sektoriui. Bendrovės veiklą taip pat ženkliai įtakoja valstybės vystoma energetinės 

nepriklausomybės įgyvendinimo politika. 

Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros 2015 – 2021 metų programoje, patvirtintoje LR Vyriausybės 

2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 „Dėl nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos 

patvirtinimo“ numatyti tokie strateginiai tikslai: 

• mažinti šilumos energijos kainas; 

• mažinti šilumos gamybos įrenginių taršą; 

• užtikrinti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų plėtrą; 

• pirmenybę teikti tvariems ir sąnaudų prasme patraukliems atsinaujinantiems ir (ar) vietiniams 

energijos ištekliams; 

• nustatyti skaidrias CŠT sistemų plėtros planavimo ir reguliavimo taisykles; 

• mažinti šilumos perdavimo nuostolius; 

• modernizuojant nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus , užtikrinti patikimą ir 

kokybišką šilumos perdavimą; 

• skatinti prekybą energijos išteklių biržoje. 

Vykdydama savo veiklą ir planuodama ateinančio laikotarpio strategiją, bendrovė vadovaujasi 

Nacionaline energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta LR Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu 

Nr. XI-2133 (LR Seimo 2018 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. XIII-1288 redakcija), Nacionaline šilumos 
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ūkio plėtros 2015-2021 metų programa patvirtinta LR Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 

„Dėl Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programos patvirtinimo“. 

CŠT sektorius Lietuvoje užima virš 50 proc. visos šilumos rinkos. Šilumos tiekimas yra viešąjį 

interesą atitinkanti paslauga, už kurios organizavimą yra atsakingos vietos savivaldos institucijos. 

Įgyvendindamos LR vietos savivaldos įstatymo nuostatas, šilumos tiekimą organizuoja, koordinuoja ir 

reguliuoja  savivaldybės. Lietuvoje CŠT sektorius yra ypač detaliai reguliuojamas, tad jo rezultatai  labai 

priklauso nuo tų sąlygų  ar ekonominių motyvų, kuriuos kuria reguliuojančios valstybinės institucijos. 

Pagrindinis CŠT reguliuotojas – Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teisės aktai, susiję su CŠT 

veikla yra nuolat keičiami, papildomi įvairiomis pataisomis. Sudėtingi reguliavimo aktai ne padeda o 

apsunkina CŠT įmonių veiklą, didina administracinę naštą, neišsprendžia įsisenėjusių problemų. Šilumos 

kainų nustatymas užtrunka nepateisinamai ilgai, neskatina CŠT įmonių iniciatyvos ir nepadeda lanksčiai 

prisitaikyti prie labai kintančios šilumos vartojimo rinkos. 

Organizuodama ir vykdydama šilumos energijos gamybos bei tiekimo veiklą bendrovė vadovaujasi 

LR energetikos įstatymu, LR šilumos ūkio įstatymu, LR gamtinių dujų terminalo įstatymu, LR energetikos 

išteklių rinkos įstatymu, LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu. 

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi poįstatyminiais teisės aktais, taisyklėmis, tvarkomis, 

metodikomis, reglamentuojančiomis šilumos energijos gamybą bei tiekimą, šilumos kainodarą bei šilumos 

ir karšto vandens vartotojų ir kitų šilumos ūkio subjektų tarpusavio santykius, teises, pareigas, atsakomybę. 

Ekonominiai ir socialiniai veiksniai. AŠT rentabilumas ir ekonominė būklė priklauso ne tik nuo 

makroekonominių rodiklių, tokių kaip infliacija, BVP augimo tempo ir kt. bet itin svarbus veiksnys yra 

Tarybos nustatytų ir suderintų šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų dydžiai. 

Reikšmingą įtaką įmonei daro energijos išteklių kainų svyravimai, kylanti biokuro ir gamtinių dujų 

kaina ženkliai augintų bendrovės teikiamų paslaugų įkainius. Dėl energijos išteklių kainų augimo ateityje 

gali didėti šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji. 

 

RINKOS REGULIAVIMAS IR TEISINĖ APLINKA 

Norminiai aktai 

AŠT veiklą reglamentuoja šie teisės aktai: 

• Europos Sąjungos teisės aktai (Direktyva 2012/27/ES, Direktyva 2010/75/ES ir kt.) 

• Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymas; 

• Poįstatyminis reguliavimas (Šilumos kainų nustatymo metodika, Šilumos supirkimo iš 

nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašas, Standartinių šilumos pirkimo-

pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašas, Naudojimosi šilumos 

perdavimo tinklais sąlygų sąvadas ir kt.) 
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Programiniai dokumentai 

• Europos Sąjungos programiniai dokumentai (EU strategy on Heating and Cooling, 20/20/20 climate 

& energy package) 

• Nacionalinės šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programa (ŠŪ programa) 

• Kiti nacionaliniai programiniai dokumentai (Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, 

Nacionalinė energetikos strategija ir kt.) 

AŠT valdymo prioritetų įgyvendinimas 

Lietuvai siekiant narystės Tarptautinėje ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje 

(EBPO), šios organizacijos rekomendacijos tampa ypač svarbios. 

EBPO gairių reikalavimų įgyvendinimas (pagal Vyriausybės patvirtintą Valstybės valdomų įmonių 

efektyvumo didinimo koncepcijos patvirtinimo): 

• AŠT veiklos skaidrumo užtikrinimas; 

• Viešai skelbiama ir prieinama svarbiausia informacija apie įmonės veiklą; 

• Aiškūs šių įmonių ir jų vadovų veiklos tikslai ir periodiškas šios veiklos rezultatų vertinimas; 

• Nepriklausomų ekspertų, atrinktų konkurso būdu, pasitelkimas / įtraukimas į AŠT valdybą; 

• AŠT darbuotojų ir veiklų optimizavimas.  
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ORGANIZACIJOS KULTŪRA 

2020-01-15 AŠT dirba 89 darbuotojai. Nemaža dalis darbuotojų įgiję aukštąjį išsilavinimą. 

Ruošiantis Alytaus miesto šilumos ūkio perėmimui iš UAB „Litesko“, įmonės valdyba 2018 m. kovo 

8 d. posėdyje patvirtino būsimą įmonės struktūrą. Atsižvelgiant į tai, kad turto nuomos sutarties Nr. 01-08-

02-014 pagrindu įmonė buvo įsipareigojusi perimti visus UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ 

darbuotojus tomis pačiomis darbo ir darbo užmokesčio sąlygomis, buvo patvirtinta veidrodinė organizacinė 

struktūra, pridedant Įmonėje tuo metu buvusius etatus. Praėjus kiek daugiau nei pusmečiui po šilumos ūkio 

perėmimo iš Litesko įvertinus darbuotojų, dirbančių pagal dabartinę struktūrą, efektyvumą, Įmonė 2020 m. 

I ketvirtyje planuoja pateikti Valdybai tvirtinti atnaujintą ir optimizuotą organizacinę struktūrą bei 

optimizuotą etatų sąrašą, suvienodinti pareigybių pavadinimus, apibrėžti pareigybių funkcijas. Dabartinė 

Įmonės struktūra pateikta žemiau. 
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IŠORINĖ VEIKLOS APLINKA 

RINKOS TENDENCIJOS 

Pats svarbiausias Lietuvos šilumos ūkio sektoriaus tikslas yra perėjimas nuo dujų bei skysto kuro 

(mazuto) prie biokuro. Biokuro naudojimas pirminio kuro struktūroje Lietuvoje 2015 m. viršijo 61%. 

Panaši tendencija vyrauja ir kitose Šiaurės bei Baltijos regiono šalyse. Iki 2020 m. prognozuojama, kad 

biokuro naudojimas pirminio kuro struktūroje sieks apie 80 %. 

 
Perėjimas prie biokuro įvyko dėl įvairių priežasčių: biokuras yra pigesnis, tai yra vietinė kuro rūšis 

bei dėl to, kad biokuro importo šaltinių yra nepalyginamai daugiau nei gamtinių dujų. Technologiškai 

gamtinių dujų kūrenimas yra pranašesnis nei biokuro (geresnė dinamika, nėra atliekų, išvystyta 

infrastruktūra ir t.t.), tačiau pastaruoju metu biokuro kūrenimo technologijos ženkliai patobulėjo ir tampa 

vis priimtinesnės energijos gamybai. Šioje srityje aktyviai dirba tiek ir Lietuvos, tiek ir užsienio 

technologijų įmonės.  

Žemiau pateikiama biokuro ir gamtinių dujų kainų su žaliava ir transportavimu dinamika 2017-2019 

metais. 
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Dėl aukščiau įvardintų priežasčių planuojant AŠT gamybos pajėgumus, būtina subalansuoti 

naudojamo kuro rūšis bei įvertinti kitų gamybos parametrų įtaką ir poreikį (dinamiškumas, esamos 

infrastruktūros panaudojimas ir t.t.). Bendruoju atveju geriausia kuro balanso struktūra užtikrina žemas 

kainas, nesusieja su vienu tiekėju bei užtikrina optimalų infrastruktūros panaudojimą. 

Pagal www.regula.lt duomenis Alytaus savivaldybėje veikia 2 nepriklausomi šilumos gamintojai 

UAB „Biovatas“ ir UAB „Alita“. UAB „Alita“ šiuo metu savo veiklą yra sustabdžiusi. O UAB „Biovatas“ 

veiklą vykdo, šio NŠG instaliuota šiluminė galia yra 15 MW, naudojamo kuro rūšis – biokuras. 

Artimiausiu metu naujų NŠG atsiradimas mažai tikėtinas. 
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INOVACIJOS 

Labai svarbi AŠT veiklos sferos dalis turi būti inovacijos: energetikos sektoriuje vykstantys 

pokyčiai, tuo pačiu besikeičiantys klientų lūkesčiai bei technologinių naujovių pažanga skatina įmonę 

keistis bei pritaikyti efektyvius sprendimus.  

Žemiau pateikiamos iniciatyvos ir/ar pasiūlymai, kurie galėtų ženkliai į teigiamą pusę įtakoti AŠT 

veiklą. 

Šilumos punktų ir vidaus inžinerinių sistemų priežiūra 

Dėl sąlyginai nemažo šilumos punktų ir inžinerinių sistemų skaičiaus Alytaus mieste, kurios šiuo 

metu aptarnauja keletas skirtingų šilumos sistemų prižiūrėtojai (tame tarpe ir AŠT), AŠT galėtų užimti 

ženklią šios rinkos dalį. 

AŠT veikia konkurencinėje aplinkoje 

Šilumos vartotojai turi galimybę pasirinkti alternatyvius šildymo būdus, dėl to AŠT turi efektyvinti 

gamybą ir šilumos perdavimą bei aktyviai skatinti prisijungimą prie CŠT sistemos, bei nuolatos gerinti 

klientų aptarnavimą. 

Technologinės naujovės 

Šiuo metu rinkoje siūlomos technologinės naujovės suteikia AŠT prielaidas didinti veiklos 

efektyvumą bei turėti konkurencinį pranašumą. 

Automatiniai tinklo stebėjimo ir apskaitos sprendimai 

Išmanioji šilumos ir karšto vandens apskaita bei automatizuoti tinklo stebėjimo ir/ar valdymo 

sprendimai yra efektyvi priemonė išsikeltų tikslų įvykdymui. 

Procesų automatizacija 

Įdiegus finansų apskaitos sistemą „Labbis“ buvo automatizuotas e-sąskaitų pateikimas klientams, 

taip pat automatizuotas darbo užmokesčio pavedimų suformavimas. Tačiau dar yra sričių, kuriose reikia 

naujai diegti ar tobulinti esamas IT sistemas, siekiant automatizuoti procesus (automatinis skaitiklių 

duomenų perdavimas į bilingo sistemą, šilumos tinklų darbų organizavimo ir užduočių planavimo 

optimizavimas). Šių sistemų diegimas dar labiau pagerintų AŠT veiklą ir įmonė veiktų dar efektyviau. 

 

 

APLINKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖ  

VIDINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ  

Vidinė aplinka – tai struktūra, personalas, finansai, materialusis turtas ir komunikacijos sistema. 

Nuo jų sugebėjimo dirbti kartu siekiant tikslo priklauso Bendrovės sėkmė. Vidinių veiksnių analizė 

atliekama tam, kad išryškinti Bendrovės stipriąsias ir silpnąsias puses. Tai labai svarbus etapas, nes ant 
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stipriųjų organizacijos pusių statoma Bendrovės ateitis, jos strategija. Analizuojant vidinę aplinką reikia 

žinoti jos organizacinę struktūrą, pagrindines veiklos kryptis, finansinę padėtį, personalo sudėtį ir daugelį 

kitų faktorių, kurie lemia sėkmingą ar nesėkmingą Bendrovės veiklą. 

• Rinkodara ir pardavimai 

Dėl užimamų monopolinių pozicijų rinkoje, paslaugos specifikos bei kainų reguliavimo, praktiškai 

neįmanoma formuoti/lemti paslaugų pardavimo poreikį. 

Pardavimų didinimas įmanomas tik naujų vartotojų prijungimo sąskaita. Todėl šio tikslo pasiekimui 

bendrovė numato bendradarbiauti su verslu, siekiant pritraukti naujai besistatančius objektus Alytaus 

mieste. 

Informacija apie teikiamas paslaugas teikiama Bendrovės interneto svetainėje www.alytausstt.lt, 

skleidžiama kituose informaciniuose leidiniuose. 

• Žmogiškųjų išteklių valdymas 

Organizacinė struktūra 

Šiuo metu Juridinių asmenų registre įregistruotuose Bendrovės įstatuose nurodyti šie organai: 

Visuotinis akcininkų susirinkimas, 

Valdyba, 

Bendrovės vadovas – direktorius. 

Aukščiausias Bendrovės valdymo organas – visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris renka valdybą 

iš 5 narių.  

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, akcininkų teisės, jų įgyvendinimas yra apibrėžtos 

Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose. 

Bendrovės valdyba yra Bendrovės valdymo organas, sudarytas iš 5 narių, Akcinių bendrovių 

įstatymo nustatyta tvarka renkamų keturių metų laikotarpiui. Trys valdybos nariai yra nepriklausomi 

Valdybos nariai atšaukiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. 

Bendrovės įstatuose nustatyta, kad valdyba sprendžia pagrindinius gamybinius, organizacinius, 

finansinius ir ūkinius Bendrovės klausimus, analizuoja ir aprobuoja veiklos strategiją, finansinių išteklių 

naudojimą, tvirtina Bendrovės organizacinę ir valdymo struktūrą, renka ir atšaukia Bendrovės vadovą bei 

vykdo kitas funkcijas, nustatytas Akcinių bendrovių įstatyme. 

 

IŠORINIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ  

Toliau šiame dokumente analizuojama Bendrovės veiklai didžiausią įtaką turintys išoriniai 

veiksniai. 

Išorinių veiksnių įtaka Bendrovės veiklos strategijoje suprantama kaip politinių, ekonominių, 

socialinių, teisinių, aplinkosauginių ir technologinių veiksnių kombinacija. Vienokiu ar kitokiu būdu tai 
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daro įtaką bendroms Bendrovės strateginėms kryptims. Tiesiogiai kontroliuoti išorinių veiksnių AŠT 

negali, tačiau šiuos veiksnius nuolat vertina. Taip siekiama laiku atsižvelgti į besikeičiančias aplinkybes, 

numatyti riziką ir išvengti galimų grėsmių bei pasinaudoti atsirandančiomis galimybėmis. 

Palyginamoji įmonių analizė 

AŠT šilumos gamybos ir tiekimo veiklą pradėjo tik 2019 m. birželio 1 d. Dėl šios priežasties 

vertinant AŠT ir kitų šilumos tiekimo įmonių rezultatus labiau tikslinga vertinti tendencijas planuojant 

veiklą, o jos efektyvumą vertinti pagal VERT nustatytą bazinę šilumos tiekimo kainą bei jos dedamąsias.  

Žemiau pateiktas skirtingų miestų šilumos kainų palyginimas. Remiantis šiais duomenimis galima 

teigti, kad AŠT su patvirtinta kaina patenka į mažiausių šilumos kainų 9-tuką, tačiau norint tinkamai 

nustatyti veiklos kaštus, įvertinti realią turto būklę bei numatyti investicijas būtina pilnai įvykdyti bent vieną 

pilną šilumos ir karšto vandens tiekimo sezoną.  
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Iš NŠG superkamos šilumos kainos pokytis 2018 01 – 2019 10 laikotarpiu bei 2018 ir 2019 metų 

kainų palyginimas yra pateikiamas žemiau.  
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Konkurencinės aplinkos analizė: 

Konkurencinės aplinkos analizės pagalba įvertinama Bendrovės padėtis rinkoje. Taip pat vertinama 

ne tik įmonė, bet ir kiti rinkos dalyviai: klientai, tiekėjai, alternatyvias paslaugas teikiančios įmonės, esami 

ir potencialūs konkurentai. Šiai analizei atlikti naudojamas Porterio penkių konkurencinių įtakų modelis, 

jis yra pateikiamas žemiau. 

 
Esami konkurentai – Bendrovės konkurentų skaičius ir pajėgumas, jų siūlomų paslaugų 

patrauklumas. Ar Bendrovės tiekėjai ir pirkėjai verčiau rinktųsi juos? Naujų konkurentų grėsmė – patekimo 

į rinką ribojimas. 

Pakaitalų grėsmė – įmonės teikiamų paslaugų unikalumas. Ar pirkėjas lengvai gali jas pakeisti 

kitomis? Pirkėjų galia – pirkėjų pajėgumas žeminti kainas. Ar daug yra galimų pirkėjų, ar jie lengvai gali 

pakeisti savo perkamos paslaugos tiekėją?  

Tiekėjų galia – tiekėjų pajėgumas kelti kainas. Ar įmonė turi didelį pasirinkimą ir ar lengvai gali 

keisti savo tiekėjus? 

Pagrindinė įmonės šilumos gamybos ir tiekimo Alytuje paslauga teikiama monopolinėje rinkoje, 

todėl ženklios konkurentų įtakos nėra. Dėl šios priežasties šilumos gamybos ir tiekimo veikla uždirba 
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įmonei didžiausią dalį pajamų, nes šiai paslaugai nereikia konkuruoti atitinkamų paslaugų rinkoje. NŠG 

pagaminamas šilumos kiekis nėra ženklus palyginus su AŠT pagaminamu metiniu šilumos kiekiu. 

Atliktos analizės apie esamų konkurentų, naujų konkurentų, pakaitalų įtaką įmonės veiklai, taip pat 

įmonės tiekėjų ir pirkėjų galią. Rezultatai pateikiami žemiau. 

Esami konkurentai 
Įmonė tiesioginių konkurentų neturi. Alytuje yra 2 NŠG, vienas 

NŠG savo veiklą yra sustabdęs, kitas NŠG veiklą vykdo.  

Nauji konkurentai Ateityje naujų NŠG atsiradimas nenumatomas.  

Pakaitalų grėsmė 

Gyventojai gali pradėti naudoti alternatyvius šilumos šaltinius. 

Didžioji dalis AŠT vartotojų yra daugiabučiai namai, todėl pilnas 

perėjimas prie alternatyvių energijos šaltinių yra mažai tikėtinas. 

Pirkėjų galia 

Kadangi AŠT yra monopolinė bendrovė, klientai neturi galimybės 

žeminti kainos pakeisdami paslaugos tiekėją. Šilumos kaina 

priklauso nuo bendrovės veiklos rodiklių ir planuojamų investicijų 

Tiekėjų galia 

Apsirūpinimo galimybės - žaliavomis, paslaugomis nėra apribotos. 

Dalį žaliavų įmonė perka per biržą, dalį iš vieno viešo tiekėjo. 

Paslaugas įmonė perka iš įvairių tiekėjų. Todėl įmonė nėra 

priklausoma nuo konkrečių tiekėjų. Tiekėjai parenkami skelbiant 

viešuosius pirkimus, tai leidžia taupiai naudoti finansinius resursus 

žaliavų ir paslaugų pirkimui. Dėl tarpusavio konkurencijos tiekėjų 

galimybės didinti kainas ir/ar bloginti kokybę labai ribotos. 

 

SSGG ANALIZĖ 

Remiantis išorinės ir vidinės aplinkos analize, nustatytos stipriosios ir silpnosios AŠT veiklos sritys. 

Taip pat apibrėžtos galimybės ir grėsmės, galinčios turėti įtakos jos veiklai. Stiprybių, silpnybių, galimybių 

bei grėsmių (SSGG) kriterijus suprantame kaip paaiškinta žemiau: 

Stiprybės: Egzistuojančios vidinės bendrovės savybės, kurios padeda pasiekti užsibrėžtus 

tikslus ir kurių visuma suteikia pranašumo prieš kitas sektoriaus įmones. 

Silpnybės: Egzistuojančios vidinės bendrovės savybės, kurios mažina bendrovės 

konkurencinį pranašumą kitų įmonių atžvilgiu ir trukdo pasiekti užsibrėžtus tikslus. 

Galimybės: Galimi išorės veiksniai, kurie gali teigiamai prisidėti prie bendrovės vertės 

didinimo.  

Grėsmės: Galimi tikėtini įvykiai, kurie gali turėti neigiamos įtakos bendrovės veiklai. 
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AŠT stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizė pateikiama žemiau. 

Stiprybės Silpnybės 

Įmonės turtas: šilumos gamybos įrenginiai ir 

šilumos tiekimo tinklas 
Mažėjantys šiluminės energijos pardavimai 

AŠT klientų bazė: didelis klientų kiekis, 

neblogas pasiekiamumas. 

Po nuomos laikotarpio nesusiformavusi 

organizacijos kultūra. Nuo 2023 

neatitinkantys aplinkosauginių reikalavimų 

katilai. 

Įmonės darbuotojai: tinkamos kvalifikacijos 

specialistai, išmanantys vykdomą veiklą 

Pasenusi šilumos tiekimo tinklų 

infrastruktūra, kurios būklė gali sukelti 

avarijas. 

Įmonės turimos licencijos 
Ne iki galo žinoma perimto turto būklė, ypač 

šilumos tiekimo tinklų. 

Akcininko dėmesys ir palaikymas 
Kai kurių veiklos sričių kompetencijų ir 

darbuotojų trūkumas. 

Vadovybės motyvacija prisidėti prie įmonės 

plėtros ir pokyčių 

VERT reglamentuojama darbo užmokesčio 

politika mažina įmonės kaip darbdavio 

patrauklumą 

Galimybės Grėsmės 

Centrinio šildymo sistemos tinklo plėtra 

išlaikant konkurencingą šiluminės energijos 

kainą, naujų klientų pritraukimas 

Didėjanti konkurencija dėl darbuotojų, 

vartotojų ir energijos gamybos srityje 

Esamų kompetencijų panaudojimas kitoms 

paslaugoms (geoterminio šildymo priežiūra, 

šilumos punktų priežiūra) 

Reikalingos didelės investicijos į šilumos 

ūkio modernizavimą. 

Gerėjanti šalies ekonominė situacija sudaro 

galimybę mažinti vartotojų įsiskolinimus ir 

gerinti bendrovės finansinius srautus 

Tiekėjų trūkumas kai kuriose veiklos 

srityse, ribota rinka. 

 

Apibendrinant AŠT SSGG analizę manome, kad įmonės monopolinė padėtis suteikia svarbiausias 

stiprybes ir galimybes plėtrai, tačiau egzistuojanti konkurencinė aplinka silpnina įmonės poziciją. 

Po nuomos laikotarpio atgautas turtas, darbuotojai bei veikla sukelia nemažai klausimų dėl veiklos 

efektyvumo, darbuotojų požiūrio bei išorės įtakos. Šilumos tiekimas ir šilumos kainodara yra ypač svarbus 

išorės įtakos elementas. 
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STRATEGIJA 

VIZIJA, MISIJA IR VERTYBĖS 

AŠT strategija siekia optimalios infrastruktūros ir veiklos efektyvumo. Šilumos tiekimas yra 

svarbiausia ir kertinė įmonės veiklos sritis, todėl visi strategijos aspektai yra tarpusavyje suderinti bei 

subalansuoti. 

Žemiau pateikta vizijos, misijos, strateginių tikslų bei vertybių grafinė schema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės misija paremta pagrindine AŠT veikla – šilumos ir karšto vandens tiekimu, elektros 

energijos gamyba. Šioms paslaugoms priskiriami svarbiausi suinteresuotų šalių lūkesčiai: patikimumas, 

kokybė bei ekonominis pagrįstumas.  

Ilgalaikėje perspektyvoje AŠT iškelia naujus prioritetus – siekia būti modernia bei efektyvia, vienų 

žemiausių šilumos kainų įmone. Taip pat didelis dėmesys skiriamas klientui. Kaip jau minėta anksčiau, 

klientų poreikiai keičiasi, lūkesčiai auga, todėl AŠT turi pasirengti ir patenkinti šiuos lūkesčius.  

Misijos ir vizijos įgyvendinimui ypač svarbios vertybės – principai, kuriais remiasi kiekvienas 

įmonės darbuotojas, priimdamas sprendimus. Vertybės pagrįstos esama situacija ir jos prioritetais.  

TIKSLAI 
Racionali 

infrastruktūra 
Efektyviai 

vykdoma veikla 
Patikima 

organizacija 

MISIJA 
Užtikrinti patikimą bei kokybišką šilumos ir karšto vandens 
tiekimą ekonomiškai pagrįstomis/mažiausiomis kainomis 

VIZIJA 

VERTYBĖS Skaidrumas Inovacijos Atsakomybė 

Moderni, efektyviai veikianti, alytiškių poreikius  
tenkinanti įmonė 
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TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS IR ĮGYVENDINIMO KRITERIJAI 

Žemiau pateikti svarbiausi strategijos įgyvendinimo tikslai. Standartizuotam informacijos 

pateikimui naudojama pasaulyje pripažinta ir strategijų rengimui naudojama subalansuotų veiklos rodiklių 

(angl. „Balanced scorecard“) metodika. 

Tikslai ir rodikliai grupuojami į 4 perspektyvas: Klientų, Finansų, Veiklos procesų ir Mokymosi bei 

tobulėjimo. 

P
er

sp
ek

ty
va

 Strateginis 
tikslas Operatyviniai tikslai Įgyvendinimo tikslai 

K
L

IE
N

T
A

I 

Užtikrinti 

patikimą ir 

kokybišką 

šilumos ir karšto 

vandens tiekimą 

mažiausiomis 

sąnaudomis 

Efektyvi gamyba, tiekimas, 

perdavimas ir valdymas 

Investuoti į infrastruktūrą, 

inovacijas 

F
IN

A
N

SA
I 

Optimali 

infrastruktūra 

Efektyvių gamybos šaltinių 

plėtra 

Tinklo modernizavimas 

Modernizuoti gamybos 

šaltinius ir šilumos tiekimo 

tinklus 

V
ID

IN
IA

I 
P

R
O

C
E

SA
I 

Efektyvi veikla 
Optimizuoti paslaugų 

pirkimus 

Peržiūrėti pirkti / daryti patiems 

pasirinkimą 

Vykdyti tęstinio procesų 

tobulinimo projektus 

M
O

K
Y

M
A

SI
S 

IR
 

A
U

G
IM

A
S 

Patikima 

organizacija 

Pakeisti organizacinę 

kultūrą 

Siekti būti pažangiausia 

įmone Alytaus mieste 

Sukurti atsakingos, 

patrauklios bei skaidrios 

įmonės įvaizdį 

Užtikrinti skaidrią 

komunikaciją 

Vykdyti tęstinius lyderystės ir 

komandos formavimo 

mokymus 

Vykdyti darbuotojų 

pasitenkinimo stebėjimą 

Suformuoti ir įgyvendinti 

atlygio ir kompensacijų tvarką 

 

Finansų perspektyva apima finansinių rodiklių, bei projektų, labiausiai įtakojančių finansinius 

rodiklius aprašymą.  Kadangi AŠT atveju finansiniai rodikliai didžiąja dalimi yra reguliuojamos veiklos 

elementai, ypač svarbia dalimi tampa gamybos pajėgumų bei kitų turto elementų optimalus valdymas. 
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Verta pažymėti, kad teisingam finansų perspektyvos suformavimui svarbi istorinė informacija, 

kurios AŠT dar neturi, todėl remiamasi tik prieinama informacija.  

TIKSLAS KOMENTARAS 

Optimali infrastruktūra 

Optimali infrastruktūra turto valdymo prasme užtikrina 

mažiausią kainą. Turto optimalumas turi būti vertinamas 

ilgalaikėje perspektyvoje, atsižvelgiant į visus aplinkos 

elementus bei reguliatoriaus reikalavimus. Siekiant 

optimizuoti įmonės technologinio ir netechnologinio turto 

valdymą, reikalinga įvertinti turto panaudojimo įmonėje 

efektyvumą, turto kokybę bei jo išlaikymo kaštus.  

Gamybos šaltinių 

modernizavimas 

Pagrindinės gamybos šaltinių plėtros priežastys yra naujai 

įsigaliojantys aplinkosauginiai reikalavimai ir senstantis 

AŠT turtas, kurį būtina atnaujinti. Gamybos šaltinių 

modernizavimas ypač svarbus tiek finansiniu, tiek ir 

aplinkosauginiu aspektu, ir kiekvienas iš projektų turi būti 

atidžiai vertinamas ekonominiu požiūriu. 

Tinklo modernizavimas AŠT prižiūrimas tinklas sensta. Tinklo atnaujinimui 

reikalingos didelės lėšos.  
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STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS 

KLIENTŲ APTARNAVIMAS – PRIEMONĖS IR INICIATYVOS 

 

PRIEMONĖ APRAŠYMAS DATA 

Užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą mažiausiomis  
kainomis 

Naujų vartotojų 

prijungimas 

Siekiant plėsti vartotojų ratą, reikalinga ieškoti 

būdų prie centrinio šildymo prisijungti visus 

CŠ teritorijoje esančius vartotojus bei ieškoti 

priemonių bei skatinti konkurencinėje zonoje 

esančių vartotojų prijungimą. Taip pat svarbu 

plėstis į pramonės rajoną, prijungiant naujai 

statomus objektus.  

2020-2022 

Gerinti klientų aptarnavimą 

Gerinti klientų 

pasitenkinimą 

Įvaizdžio, elgsenos, tvarkų ir procedūrų, 

reikalingų priemonių, susijusių su tiesioginiu 

klientų aptarnavimu įmonėje, kliento namuose 

ir telefonu, gerinimas, gaunamų skundų 

mažinimas. 

2020-2021 

Padidinti teikiamų paslaugų apimtis klientams 

Padidinti šilumos 

punktų ir vidaus sistemų 

priežiūros paslaugų 

apimtis 

Didinti šiuo metu tiekiamų šilumos punktų ir 

vidaus inžinerinių sistemų priežiūros paslaugų 

apimtis.  

2020-2022 

 

FINANSAI – PRIEMONĖS IR INICIATYVOS 

PRIEMONĖ APRAŠYMAS DATA 

Optimali infrastruktūra 

Nereikalingo/nenaudojamo 

turto (boilerinių ir kt.) 

atsisakymas 

Siekiant pasiūlyti mažiausią šilumos kainą 

yra būtina optimaliai valdyti turimą turtą, 

siekiant mažinti išlaikymo išlaidas yra 

numatoma atsisakyti 

nereikalingo/nenaudojamo turto. 

2020-2021 

Tinklo stebėsenos sistemos 

įrengimas 

Į duomenų nuskaitymo sistemą bus įdiegta 

15-a šilumos tinklų parametrų (momentinio 

slėgio ir temperatūros) stebėjimo taškų. 

Turint nuosavą šilumos tinklų parametrų 

stebėjimo sistemą, nereikės naudotis 

tarpininko paslaugomis ir už tai mokėti 

mokesčio. Bus galima savalaikiai šalinti 

2020 
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atsiradusius sistemos gedimus, bus 

galimybė plėsti stebimų taškų tinklą. 

Gamybos šaltinių modernizavimas 

Dviejų dujinių katilų 

įrengimas vietoj VŠK-3 ir 

GK-4 (2x30 MW) 

Padidintas šilumos gamybos patikimumas 

ir efektyvumas, sumažinta tarša (CO2 ir 

NOx išmetimai), praplėstas šiluminės 

galios diapazonas. 

2020-2021 

Dūmų recirkuliacijos 

ventiliatoriaus įrengimas 

biokatilui 

Bus padidintas biokuro katilo efektyvumas, 

sumažinta tarša. 
2021 

Duomenų nuskaitymo 

sistemos modernizavimas 

 

Nutolusių objektų nuotolinio valdymo 

stebėjimas siekiant užtikrinti patikimą 

parametrų stebėjimą ir valdymą, operatyvų 

gedimų indikavimą. 

2020 

Šilumos tiekimo tinklo modernizavimas 

Šilumos tinklų parametrų 

automatinio reguliavimo ir 

valdymo sistemos 

rekonstrukcija 

Numatomi rekonstruoti esamą sistemą, 

siekiant labiau automatizuoti jos valdymą. 
2022 

Membraninio deaeratoriaus 

įrengimas 

Planuojama įrengti naują 25 m3/val našumo 

membraninį deaeratorių su automatiniu 

deguonies kiekio papildymo vandenyje 

palaikymu (automatiniu azoto dozavimu 

priklausomai nuo deguonies kiekio) bei 

azoto balionų konteineriu ir linija iki 

membraninio deaeratoriaus. Būtų 

užtikrinama geresnė termofikacinio 

vandens kokybė, kas savo ruožtu mažintų 

tinklų koroziją, bei greitesnis 

remontuojamų šilumos tinklų užpildymas. 

2020 

Tinklo siurblių 

rekonstrukcija 

Numatoma rekonstruoti tinklo siurblį Nr. 5 

 
2022 

Šilumos tiekimo 

kvartalinių ir magistralinių 

trasų rekonstravimas 

Seniausių, avaringiausių ir 

nuostolingiausių ruožų rekonstravimas 

didinant šilumos energijos tiekimo 

patikimumą vartotojams 

2020-2022 

Šilumos tinklų atjungimo 

sklendžių atnaujinimas 

Bus padidintas šilumos tiekimo tinklo 

patikimumas, nes įvykus avarijai būtų 

galima atjungti nedidelį šilumos tinklų 

ruožą. 

2020-2022 
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VEIKLOS PROCESAI – PRIEMONĖS IR INICIATYVOS 

PRIEMONĖ APRAŠYMAS DATA  

Efektyvi veikla 

Šilumos gamybos 

efektyvumo 

padidinimas.  

Naujo dujinio katilo 30 MW katilo įrengimas vietoj 

esamo VŠK-3 2020-2021 
 

Naujo dujinio katilo 30 MW katilo įrengimas vietoj 

esamo GK-4 
2020-2021 

 

Šilumos tinklų parametrų automatinio reguliavimo ir 

valdymo sistemos rekonstrukcija 
2021 

 

Membraninio 

deaeratoriaus 

įrengimas 

Pagerėtų termofikacinio vandens kokybė, šilumos 

tiekimo tinklai būtų greičiau užpildomi vandeniui, todėl 

sumažėtų vartotojų atjungimo trukmė, nereikėtų naudoti 

garo.  

2020 

 

Mazuto, kaip 

rezervinio kuro, 

atsisakymas 

Atsisakant mazuto kaip rezervinio kuro sumažėtų 

gamtinių dujų sąnaudos  savoms reikmėms, nereikėtų 

gaminti garo, kuris šiuo metu yra naudojamas mazuto 

pašildymui. 

2021 

 

Šilumos nuostolių 

tinkluose mažinimas 

Seniausių ir didžiausius šilumos nuostolius turinčių trasų 

modernizavimas. Po modernizavimo pagerės šilumos 

tiekimo tinklų patikimumas, sumažės šilumos nuostoliai. 

2020-2022 

 

Tinklo stebėsenos 

sistemos įrengimas 

Turint nuosavą šilumos tinklų parametrų stebėjimo 

sistemą, nereikės naudotis tarpininko paslaugomis ir už 

tai mokėti mokesčio. Bus galima savalaikiai šalinti 

atsiradusius sistemos gedimus, bus galimybė plėsti 

stebimų taškų tinklą. 

2020 

 

Vartotojų skaitiklių 

nuotolinio duomenų 

nuskaitymo sistema 

Mažinti duomenų nuskaitymo kaštus, mažiausiomis 

sąnaudomis turėti galimybę plėtrai. 2020 

 

Optimizuoti paslaugų pirkimą 

Didinti pirkimų 

efektyvumą 

Skatinti pirkimų poreikio planavimą, didinti tiekėjų 

konkurenciją skaidant pirkimus, kas leistų optimaliai 

išnaudoti pirkimų resursą.  

2020-2021 

 

Optimizuoti vidinius procesus 

Kaštų / naudos analizė 
Įvertinti perkamų paslaugų / savo jėgomis atliekamų 

darbų privalumus/trūkumus ir galimas rizikas. 
2020-2021 

 

Plėsti teikiamų paslaugų spektrą 

Darbuotojų 

kompetencijų 

įvertinimas 

Įvertinti įmonės darbuotojų turimas kompetencijas bei 

išanalizuoti galimybes vykdyti naujas veiklas (pvz. 
2020-2022 
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šilumos punktų aptarnavimą, goeterminio šildymo 

priežiūrą, skaitiklių nuskaitymą). 

Klientų aptarnavimo kokybės gerinimas 

Įvertinti klientų 

lūkesčius/poreikius 

Įvertinti klientų lūkesčius/poreikius ir pagal klientų 

poreikių/lūkesčių analizę stengtis pagerinti teikiamų 

paslaugų kokybę, sumažinti skundų skaičių, jų kilimo 

tikimybę. 

2020-2022 

 

 

INVESTICINIAI IR VEIKLOS PLĖTROS PROJEKTAI 

Strateginio plano įgyvendinimui numatyti investicijų ir infrastruktūros plėtros projektai, kurie 

apima: 

• Aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimas – CO2 ir NOx išmetimų mažinimas siekiant išpildyti 

ES direktyvų reikalavimus.  

Iki 2023 metų AŠT turi sumažinti šilumos gamybos įrenginių NOx išmetimų ribines vertes iki 100 

mg/nm3. 

Aplinkos kokybės gerinimo, mažinant taršos poveikį aplinkai, užtikrinimą. 

Nuo 2023 metų sausio 1 d. įsigalios naujos azoto oksidų (NOx) normos, kurių su esamos būklės ir 

komplektacijos katilais pasiekti neįmanoma. Katilo azoto oksidų (NOx) išmetamas kiekis yra apie 250-280 

mg/m3, o nuo 2023 metų sausio 1 d. įsigalios riba 100 mg/m3. Deginant skystą kurą SO2 riba 350 mg/m3. 

Tuo tikslu vietoje esamo garo katilo GM50-14/250 Nr. 4 ir vandens šildymo katilo VŠK-3 planuojama 

įrengti 2 naujus mažų NOx išmetimų 30 MW dūmų vamzdžių katilus galinčius dirbti 3-30 MW galios 

diapazone. 

Mazuto šildymui šaltuoju metų laikotarpiu kūrenamas garo katilas, kuris, gamindamas garą mazuto 

šildymui, sunaudoja 103 710 t. nm³ gamtinių dujų. Atsisakius mazuto, kaip rezervinio kuro, sumažėtų dujų 

sąnaudos savoms reikmėms, nes nebūtų gaminamas garas. Tuo tikslu numatoma investuoti į rezervinio kuro 

– dyzelino sistemos įrengimą. 

Pavadinimas 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Investicijos, 

Eur 
Naudos 

Dujinio katilo 

įrengimas vietoj 

VŠK-3 (30 MW) 

2020-2021 2 000 000 

Įgyvendinus projektą bus padidintas sistemos 

patikimumas: 

1) katilai galės dirbti gerokai mažesniu našumu; 
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Dujinio katilo 

įrengimas vietoj GK-

4 (30 MW) 

2020-2021 1 500 000 

2) bus sumažinta anglies monoksido ir azoto oksidų 

tarša, sumažintas ATL kiekis;  

3) bus padidintas šilumos gamybos efektyvumas; 

4) realizuota galimybė vienu metu kūrenti kelis 

vandens šildymo katilus; 

5) sumažės hidrauliniai pasipriešinimai per katilą, 

todėl būtų sumažintos elektros energijos sąnaudos 

recirkuliaciniams siurbliams; 

6) katilai bus pilnai automatizuoti;  

7) bus įrengtas rezervinis kuras, atsisakyta mazuto, 

kadangi mazuto nereikės šildyti, todėl nebus 

technologinio garo ruošimo sąnaudų. 

Rezervinio skysto 

kuro sistemos 

įrengimas 

2021 200 000 

Dūmų recirkuliacijos 

ventiliatoriaus 

įrengimas biokatilui 

2021 200 000 

Įgyvendinus projektą būtų sumažinta verdančio 

sluoksnio temperatūra, įgyvendinta galimybė 

deginti sausesnį biokurą be papildomo laistymo. 

 

Siekiant užtikrinti šilumos tiekimo tinklo patikimumą, bei mažinti šilumos nuostolius tinkluose, 

atitinkamai mažinant poveikį aplinkai įmonė yra numačiusi investuoti į šilumos tinklų modernizavimą. 

Keičiant šilumos tiekimo tinklus bus optimizuojamas jų diametras, paklojimo būdas, ilgis, 

montuojama nauja uždaromoji armatūra bei nu-orinimo ir drenavimo įranga. Pakeitus nurodytus tinklus 

pagerės klientams tiekiamos šilumos kokybiniai parametrai, padidės tinklų darbo patikimumas. Taip pat 

yra planuojama įrengti naują 25 m3/h našumo membraninį deaeratorių su automatiniu deguonies kiekio 

papildymo vandenyje palaikymu (automatiniu azoto dozavimu priklausomai nuo deguonies kiekio) bei 

azoto balionų konteineriu ir linija iki membraninio deaeratoriaus. Taip pat modernizuoti esamą tinklo 

siurblį Nr. 5. 

Pavadinimas 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Investicijos, Eur Naudos 

Šilumos tiekimų trasų 

rekonstrukcija  
2020-2022 1 840 2701 

Įgyvendinus projektą bus 

padidintas šilumos sistemos 

patikimumas: 

1) sumažės šilumos nuostoliai 

šilumos tinkluose; 

2) sumažės CO2 išmetimai į 

aplinką; 

3) sumažės šilumos tiekimo tinklų 

aptarnavimo laikas; 

4) užtikrinamas nepertraukiamas 

šilumos tiekimas vartotojams 

Šilumos tinklų atjungimo 

sklendžių 

remontas/atnaujinimas2 

2020-2022 360 0003 

Šilumos tinklų parametrų 

automatinio reguliavimo ir 

valdymo sistemos 

rekonstrukcija 

2022 200 000 

 
1 Investicijos dalis finansuojama iš ES lėšų. 
2 Planuojamas šilumos tinklų atjungimo sklendžių remontas ir / ar atnaujinimas priskiriamas prie remonto darbų (ne 

investicija). 
3 Planuojamam šilumos tinklų atjungimo sklendžių remontui / atnaujinimui reikalingos lėšos suplanuotos ir biudžete priskirtos 

prie remonto lėšų. 
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Membraninio deaeratoriaus 

įrengimas 
2020 110 000 

5) Padidės šilumos tiekimo tinklų 

patikimumas ir ilgaamžiškumas. 

Tinklo siurblio Nr. 5 

rekonstrukcija 
2022 80 000 

Įgyvendinus projektą bus 

padidintas šilumos sistemos 

patikimumas bus sumažintos 

elektros energijos sąnaudos. 

 

Siekiant patogiau, efektyviau ir racionaliau valdyti šilumos ir karšto vandens suvartojimo duomenų 

procesą įmonė yra numačiusi investuoti į duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemų 

modernizavimą/įdiegimą. 

Investicijos apima apskaitos kompiuterizavimo sistemos atnaujinimą, atnaujinant kompiuterius ir 

programinę įrangą, kuri gali dirbti su Windows 10 operacine sistema. Duomenų surinkimą ir perdavimą 

pažangesniu metodu per Ethernet (šiuo metu yra perduodama radijo ryšiu). 

Atlikus apskaitos kompiuterizavimo sistemos atnaujinimą, operatyvinis personalas galės realiu laiku 

stebėti kas vyksta nutolusiuose objektuose, įvykus gedimui, sutrikimui laiku nuvykti į objektus pašalinti 

defektus, atstatyti reikiamus parametrus. Pagerės duomenų surinkimas ir perdavimas į centriniame valdymo 

pulte (CVP) esantį duomenų surinkimo kompiuterį, bus įtraukti papildomi apskaitos prietaisai, kurių  

nebuvo sistemoje, bei panaikinti jau nebenaudojami apskaitos prietaisai ar objektai, kas neapkraus 

papildomai duomenų surinkimo sistemos. Bus numatyta ateityje atsirasiančių apskaitos prietaisų, objektų 

integracija. 

Į duomenų nuskaitymo sistemą bus įdiegta 15-a šilumos tinklų parametrų (momentinio slėgio ir 

temperatūros) stebėjimo taškų. Turint nuosavą šilumos tinklų parametrų stebėjimo sistemą, nereikės 

naudotis tarpininko paslaugomis ir už tai mokėti mėnesinio mokesčio. Taip pat bus galima savalaikiai 

šalinti atsiradusius sistemos gedimus, bus galimybė plėsti stebimų taškų tinklą. 

Planuojama investuoti į 350 naujų karšto vandens skaitiklių su nuotolinių duomenų nuskaitymų 

dešimtyje namų bei minėtuose namuose planuojama sumontuoti karšto vandens skaitiklių duomenų 

kaupimo ir nuskaitymo įrangą. Taip pat yra planuojamos investicijos į šilumos apskaitos prietaisų pakeitimą 

užtikrinant tikslią tiekiamos šilumos apskaitą esamiems vartotojams. Nes nepataisomai sugedę, morališkai 

pasenę ir fiziškai susidėvėję 130 šilumos skaitikliai turi būti pakeisti naujais. Šios investicijos yra būtinos, 

nes dalis esamų šilumos ir karšto vandens skaitiklių yra pasenę, nepraeina metrologinės patikros. 

 

Pavadinimas 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Investicijos, 

Eur 
Naudos 

Duomenų 

nuskaitymo 

sistemos 

modernizavimas ir 

tinklo stebėsenos 

2020 75 000 

Įgyvendinus projektą bus padidintas šilumos 

sistemos patikimumas: 

1) bus greičiau informuojama apie gedimus; 

2) pagerės duomenų surinkimas ir perdavimas į 

centrinį valdymo pultą; 
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sistemos 

įrengimas  

3) bus įtraukti papildomi apskaitos prietaisai; 

4) bus panaikinti nebenaudojami apskaitos prietaisai; 

5) bus numatyta ateityje atsirasiančių prietaisų 

integracija; 

6) į duomenų nuskaitymo sistemą bus įdiegta 15- 

šilumos tinklų parametrų (slėgio ir temperatūrų 

stebėjimo taškų); 

7) nereikės naudotis tarpininko paslaugomis ir už tai 

mokėti mokesčio. 

Vartotojų 

skaitiklių 

nuotolinio 

duomenų 

nuskaitymo 

sistemos 

įdiegimas 

2020 1 012 540 

Šilumos apskaitos 

prietaisų 

įsigijimas ir 

įrengimas 

2020-2022 66 023 

Įgyvendinus projektą bus padidintas apskaitomos 

šilumos tikslumas: 

1) Šilumos energijos skaitiklių keitimas užtikrina 

tikslią suvartotos šiluminės energijos kiekio 

vartotojų įvade apskaitą 

2) Pakeisti susidėvėję apskaitos prietaisai, kurie 

nepraeina metrologinės patikros, viso 130 vnt. 

3) Vykdomi teisės aktuose („Šilumos ūkio įstatymas“ 

ir „Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės“) 

nustatyti reikalavimai - įvadinį šilumos energijos 

skaitiklį šilumos pirkimo-pardavimo vietoje įrengia 

ir prižiūri šilumos tiekėjas. 

 

Šilumos tiekimo trasų atnaujinimui Alytaus energija 2019 m. balandžio mėn. buvo pateikusi paramą 

ES paramai gauti. Paraiškos projektui finansavimas suteiktas nebuvo, tačiau paraiška yra įtraukta į rezervinį 

sąrašą ir nėra aišku ar šiai paraiškai bus skirtas finansavimas. Tuo tikslu jeigu bus skirtas finansavimas 

šilumos tiekimo trasų renovacijos apimtis bus didesnė.  

Pavadinimas 
Įgyvendinimo 

laikotarpis 

Investicijos, 

Eur 
Naudos 

Naujų vartotojų 

prijungimas 
2020-2022 45 000 

Įgyvendinus projektą bus: 

1) padidintas vartotojų skaičius; 

2) padidintos šilumos pardavimo apimtys ir taip 

kompensuojamas mažėjantis šilumos suvartojimas; 

3) praplėstos šilumos tiekimo tinklo ribos. 

 




